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Syftet med studien var att undersöka hur professionella inom LARO tolkar och
tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad
rehabilitering vid opioidberoende, och hur de professionella anser att detta
påverkar behandling. Studien gjordes utefter en hermeneutisk ansats med
kvalitativ karaktär, där semi-strukturerade intervjuer genomfördes med fem
sjuksköterskor på LARO-mottagningar i södra Sverige. Detta gjordes utifrån
Michael Lipskys teori Street-Level Bureaucracy, gräsrotsbyråkrati. Resultatet
visar att Socialstyrelsens föreskrifter lämnar ett stort tolkningsutrymme och i sin
tur ger de professionella ett stort handlingsutrymme gällande tillämpning.
Skillnaderna kunde vara stora i hur de professionella tolkar och tillämpar
Socialstyrelsens föreskrifter på de enskilda verksamheterna. De professionella
kunde se svårigheter med hur de skulle arbeta utifrån Socialstyrelsens
föreskrifter i praktiken, då de ansåg att Socialstyrelsens föreskrifter inte
tydliggör hur de professionella ska tillämpa föreskrifterna. Vidare har
Socialstyrelsens föreskrifter lättats upp vilket gjort att fler klienter fått tillgång
till behandling, vilket även möjliggjort klientens möjligheter till en
individanpassad behandling där de professionella med sitt utökade
handlingsutrymme lättare kan forma sitt arbete.
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Förord
Vi skulle först och främst vilja tacka de respondenter som medverkat & tagit emot oss
med entusiasm och öppna armar på sina verksamheter, utan er hade det inte varit
möjligt att genomföra denna studie. Tack för att ni tog er tid att medverka i vår uppsats.
Vi vill också tacka vår handledare Paula för goda råd och uppmuntran.
Växjö i Mars 2017
Sandra Andersson & Ola Ingvarsson
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Inledning
Missbruks-och beroendevården utformades till en början enbart för personer med
alkoholproblem. När narkotikan hade sitt intåg på 1960-talet förändrades
missbrukssituationen och således även vårdbehoven. I samband med detta
uppmärksammades behovet av medicinska insatser (SOU 2011:35). Enligt Ekendahl,
(2011a) så har det i Sverige länge varit självklart att missbruksvården primärt ska
rehabilitera klienter till ett varaktigt alkohol/narkotika-fritt liv, samtidigt som det har
varit kontroversiellt att försöka lindra skadeverkningar och acceptera ett fortsatt
missbruk hos klienter. Denna diskussion och kontrovers har blivit mindre uttalad och
aktuell i den svenska narkotikapolitiken de senaste åren. Det har blivit allmänt
vedertaget att hjälpens legitimitet, oavsett om den syftar till rehabilitering eller
skadelindring ska bygga på vetenskaplig evidens snarare än på ideologiska
ställningstaganden (Ekendahl, 2011a).
Denna studie kommer att undersöka hur de professionella inom verksamheter som
erbjuder läkemedelsassisterad rehabilitering för personer med ett opioidberoende
(LARO), tolkar och tillämpar socialtjänstens föreskrifter och allmänna råd om
läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende. Vidare finns det ett intresse att
undersöka hur den professionelles tolkning av föreskrifterna påverkar individens
behandling. Forskning har visat att det kan finnas stora skillnader bland landets
läkemedelsassisterade behandlingar gällande hur Socialstyrelsens föreskrifter ska tolkas,
där vissa mottagningar tolkar regelverket mer bokstavligt och noggrant medan andra
mottagningar är mer flexibla (Petersson, 2013). Studien kommer att utgå ifrån en
teoretisk utgångspunkt, Michael Lipskys teori Street-Level Bureaucracy, eller
gräsrotsbyråkrati som begreppet ofta översätts till på svenska.

Problemformulering
Svensson, Johnsson och Laanemets (2014) menar att den professionelle kan välja att
följa föreskrifter till punkt och pricka, men att handlingsutrymmet som de professionella
ges också kan skapa en valmöjlighet och utrymme till tolkning. Forskning har visat att
föreskrifter kan vara ett hinder för den professionelle och klienten i utförande av vården,
då regelverket kan krocka med individens behandlingsbehov. Den professionelle kan då
välja att förbise föreskrifter för att upprätthålla en god relation, som i sin tur ger ett
bättre behandlingsresultat (Peterson, 2013, Valentine, 2009). Svensson, et al. (2014)
menar att när föreskrifter omarbetas och ändras så innebär det att verksamheten också
måste följa dessa ändringar och således göra vissa förändringar. För att den
professionelle ska kunna agera så måste hon ha en bra inblick i den organisation hon
arbetar inom. Det behövs god kännedom om vilka resurser som finns och vad som är
organisationens huvuduppgifter. Svensson, et al. (2014) tillägger att det är av stor vikt
som professionell att känna till hur organisationen uppfattas av de som kommer i
kontakt med den. Genom att ha en god kännedom om en rad aspekter håller den
professionelle sig också medveten om de handlingsutrymmen som ges i organisationen.
Socialstyrelsens föreskrifter innehåller juridiskt bindande regler för hur den svenska
sjukvården ska bedrivas. Dessa ska skapa förutsättningar för att bedriva en sjukvård
som utgår ifrån den bästa tillgängliga kunskapen och som är baserad på vetenskap och
erfarenhet. Sedan metadonkonflikten på sjuttiotalet har Socialstyrelsen haft en
reserverad inställning till läkemedelsassisterad behandling, vilket tydligt har synts i
utformandet av föreskrifterna när man bortsett ifrån både vetenskap och beprövad
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erfarenhet (Johnson, Svensson & Åkesson 2013). Författarna menar att istället för att ge
den professionelle bra ramar att utgå ifrån, kan de strikt kontrollerade föreskrifterna
försvåra kliniska bedömningar som utgår från individens situation. Johnson (2013)
ställer sig frågan varför Socialstyrelsen agerat som de gjort då resultatet av
Socialstyrelsens agerande blivit att vården på många håll blivit sämre och mindre
individanpassad än vad den borde vara.
Föreskrifterna som reglerar LARO har ändrats ett antal gånger under årens lopp. Senast
i januari 2016 publicerades det nya föreskrifter i Socialstyrelsens författningssamling
HSLF-FS (2016:1). Enligt Johnsson, et al. (2013) var föreskrifterna som tidigare
reglerade LARO alldeles för godtyckliga och saknade stöd i forskningen. De nya
föreskrifterna har gjort det lättare för individen att få tillgång till behandling, detta gäller
även för personer med ett opioidberoende. Idag har utskrivningsförfarandet förändrats
till att numera endast skriva ut individen om det föreligger medicinska skäl till detta.
Eftersom att föreskrifterna ändrades i januari 2016, finns det ett intresse ifrån oss att se
hur de nya föreskrifterna tillämpas av de professionella och hur detta således påverkar
individens behandlingssituation, då socialstyrelsen med de reviderade föreskrifterna
(HSLF-FS 2016:1) avsett att öppna upp behandlingen och göra den mer lättillgänglig.

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur de professionella på LAROmottagningar tolkar och tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
läkemedelsassisterad rehabilitering vid ett opioidberoende, och att undersöka hur de
professionella anser att detta påverkar individens behandling.




Hur uppfattar de professionella att de har ett handlingsutrymme i sitt arbete i
förhållande till Socialstyrelsens föreskrifter?
Hur tolkas och tillämpas föreskrifterna utav de professionella?
Hur anser de professionella att Socialstyrelsens föreskrifter påverkar deras
möjligheter att ge klienten individanpassad behandling enligt behov och
önskemål?

Avgränsning
Studien är avgränsad till att undersöka den professionelles tolkning och tillämpning utav
utvalda områden i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (Bilaga 4). Avgränsningen har
gjorts för att svara på studiens syfte, därför utgår vi ifrån föreskrifter som berör den
professionelle. Vi har även valt att studera hur den professionelle tolkar och tillämpar de
tidigare föreskrifterna spärrtiden och uteslutningsreglerna. Denna avgränsning
motiveras genom den kritik som Johnsson, et. al (2013) framfört gentemot tidigare
föreskrifter, då de kunnat se att strikta kontrollerade föreskrifter försvårat kliniska
bedömningar som utgått ifrån individens situation.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2016:1.
1) 4 kap 1§ HSLF-FS 2016:1. De kriterier som måste uppfyllas för att få genomgå en
läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende enligt Socialstyrelsens
föreskrifter är att individen ska ha fyllt 20 år, undantag tillåts vid särskilda skäl.
Tidigare föreskrifter har enbart tillåtit personer med ett opiatberoende att ges
läkemedelsassisterad behandling, numera ges även behandling till personer med ett
opioidberoende.
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2) 4 kap 5§ HSLF-FS 2016:1. Kraven som sätts på verksamheter som bedriver
läkemedelsassisterad behandling är att behandling ska bestå av läkemedel som utgör
narkotika som är godkänt för behandling vid opioidberoende, detta tillsammans med
psykologisk eller psykosocial behandling. 6§ När det inte kan erbjudas psykologisk
eller psykosocial behandling av LARO ska det erbjudas av kommunen, annan vårdenhet
eller en annan vårdgivare. Insatser ska baseras på klientens behov, självbestämmande
och klientens integritet ska respekteras.
3) 4 kap 10§ HSLF-FS 2016:1. En individuell vårdplan ska finnas för varje patient som
ordineras läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, denna har läkaren
ansvar över och upprättas i samråd med patienten. I vårdplanen ska det framgå vilka
behandlingsåtgärder som ska vidtas, tidsföljd för behandlingsåtgärder, mål och delmål,
medicinska kontroller samt särskilda villkor som gäller för behandlingen. 11§ Läkaren
ansvarar för att vårdplanen följs upp och minst en gång om året omprövas i samråd med
patienten. 12§ Bestämmelser om att landstinget tillsammans med kommunen ska
upprätta en individuell vårdplan när den individuella har behov av både insatser ifrån
hälso-och sjukvården och socialtjänsten finns i (1982:763) och (2001:453).
4) 5 kap 1 § HSLF-FS 2016:1. Det är läkaren som bestämmer om en person uppfyller
kraven till läkemedelsassisterad behandling, men läkaren överlämnar ansvaret kring
medicinering till hälso-och sjukvårdspersonal. Under de tre första månaderna av
behandling ska medicin iordningställas och delas ut under uppsikt av hälso- och
sjukvårdspersonal på den vårdenhet där behandlingen har inletts. Vid särskilda skäl till
exempel på grund av arbete, studier eller vistelse på annan ort får läkaren besluta att
läkemedlen iordningställs, överlämnas och intas på en annan vårdenhet under uppsikt av
hälso- och sjukvårdspersonal. 2§ När klienten varit stabil de första tre månaderna av
behandlingen så överlåts successivt medicineringen till klienten att hantera hämtning
och intag av medicin, utan uppsikt av hälso-och sjukvårdspersonal.
6 kap 1§ HSLF-FS 2016:1. Socialstyrelsen kan medge undantag gällande föreskriften
om läkemedelshantering, om det finns särskilt skäl.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2009:27
5) 4 kap 11§ SOSFS 2009:27. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende ska
avbrytas om en patient trots stöd- och behandlingsinsatser inte kan förmås medverka till
att syftet med behandlingen uppnås 1) när patienten under en längre tid än en vecka inte
medverkat i behandling, 2) vid upprepat missbruk av narkotika, 3) vid missbruk av
alkohol i sådan omfattning att det innebär en medicinsk risk, 4) upprepat manipulerande
med urinprover eller 5) när patienten enligt en dom som har vunnit laga kraft har dömts
till narkotikabrott eller grovt narkotikabrott av ringa art där gärningen begåtts under
behandlingstiden.
6) 4 kap 3§ SOSFS 2009:27. Spärrtiden innebär att läkemedelsassisterad behandling vid
opiatberoende inte får ges om en patient har uteslutits från sådan behandling under de
senaste tre månaderna.

Behandlingspedagogiskt perspektiv
Pedagogik har en betydande roll i det behandlingspedagogiska arbetet, och denna studie
innefattar flera delar av pedagogikens kunskapsområde. Läkemedelsassisterad
behandling är tänkt att vara en viktig beståndsdel i klientens fortsatta förändringsarbete.
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När klienter besöker LARO-mottagningen varje dag för att hämta sin medicin så sker
det ett kontinuerligt motivationsarbete, den professionelle har ett stort ansvar att genom
behandlingspedagogiskt motivationsarbete nå de individer som i vanliga fall kanske inte
har någon som helst kontakt med sjukvård, beroendevård eller psykiatri. Cederlund och
Berglund (2015) beskriver den pedagogiska uppgiften i socialt arbete som att hjälpa den
enskilde att hitta sin egen väg, där den professionelles eget agerande har stor betydelse i
samspelet med klienten. Författarna talar enbart om socialt arbete, vi menar att denna
pedagogiska uppgift även finns i sjukvården.
Lipsky (2010) hävdar att den professionelles tolkning och tillämpning av föreskrifter,
har en stor påverkan på klientens självbild. Det skapas ett nära band mellan klienten och
den professionelle i behandling, som kan vara väldigt känslobetonat för klienten som
öppnar upp sig emotionellt till den professionelle för att få hjälp och stöd. Denna
emotionella öppenhet är lätt att skada om klienten inte känner sig ärligt hörd eller sedd
av den professionelle. Lipsky (2010) berättar att om den professionelle av någon orsak
till exempel på grund av föreskrifter inte kan leva upp till de behov som klienten har,
kan det bli konsekvenser. Det är ingen skillnad om det är byråkratiska reglemente eller
den professionelle själv som hindrar. När klienten öppnar upp sig till den professionelle
för att söka förståelse och detta inte bemöts, kan det vara ett hårt slag för individens
självbild. Klienten kan då göra bedömningen av sig själv att hon inte är tillräckligt värd
att få insatser, och kan komma att känna sig kategoriserad, missbedömd och
nedvärderad.
Enligt Lipsky (2010) så kan denna negativa självbild ge stora konsekvenser för
klientens progression och rehabilitering in i samhället. Lipsky (2010) beskriver ett
dilemma som kan uppstå mellan klient och organisation, för samtidigt när man som
professionell ska vara medmänniska så ska man också vara organisationsrepresentant.
Beroende på om man relaterar sina handlingar till ett mellanmänskligt samspel med
klienten, eller till organisationens uppdrag så får det man gör olika värde. En handling
utifrån organisationens perspektiv kan vara helt självklar och ändamålsenlig, men kan
också bli märklig i agerandet människa till människa.
Med tanke på hur stor påverkan de professionellas tolkningar av föreskrifter har på
klientens chanser att få ett bra och stabilt liv, är detta ett område som är mycket viktigt
men också väldigt intressant för oss att undersöka.

Begreppsdefinition
Läkemedelsassisterad behandling
Behandlingsformen har fått en rad olika namn i Sverige, bl.a. substitutionsbehandling
och underhållsbehandling. Vi väljer dock att använda oss av benämningen
läkemedelsassisterad behandling i denna studie då vi bedömer att detta är det namn som
är mest förekommande i den litteratur och studier vi läst, det är också det namn som
ligger närmast det internationellt vedertagna begreppet Medical assisted treatment.

Opioidberoende
Socialstyrelsen (2015a) beskriver missbruk eller beroende av opiater som avser heroin,
morfin och kodein. Opiater ingår i gruppen opioider som avser opiater men även
semisyntetiska substanser som till exempel buprenorfin, metadon och tramadol. Det är
ingen skillnad mellan opiater och opioider gällande förmågan att aktivera
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opioidreceptorer och framkalla beroende. Monwell, Johnson, och Gerdner (2015) tar
upp begreppen opiater och opioider, de ställer sig frågan varför Sverige har delat in
dessa i två grupper när opiater är en undergrupp till opioider. Till hänsyn av detta så
använder vi oss av begreppet opioidberoende i denna studie, och det innefattar då även
opiater.

Organisation/verksamhet
I denna studie kommer organisation innefatta myndigheter eller andra reglerande
byråkratiska organ som påverkar verksamheten. Verksamheter är de förvaltningar,
vårdinrättningar eller arbetsplatser där den professionelle är anställd, där mötet mellan
klienter och den professionelle oftast sker.

Klienter
Klienter är ett begrepp för personer som får socialt stöd ifrån bland annat kommunala
eller statliga verksamheter, inom sjukvården så kallas de vårdsökande för patienter.
Även om respondenterna som medverkat i denna studie arbetar inom sjukvården,
kommer studien använda begreppet klienter för vårdsökande inom LARO. Begreppet
har valts framför andra begrepp som vårdtagare, brukare och patient. Orsaken till valet
av begrepp är bland annat för att vi som utför studien känner oss mer tillfreds med
användandet av begreppet klient, men även utifrån studiens socialpedagogiska grund där
klient-begreppet känns mer korrekt.

Bakgrund
Historik
Europas första metadonprogram startades i Sverige 1966 av Lars Gunne på Ulleråkers
sjukhus i Uppsala. Detta efter att han fått idén när han under ett år gästforskat vid
Rockefelleruniversitetet, på västra Manhattan. De första åren var det inte många som
skrevs in i behandling för ett opiatberoende, då det inte var något omfattande stort
problem i Sverige. 1970 började dock det svenska opiatmissbruket att öka och man
kunde se att behandlingen kunde kopplas till en tydligare problembild (Johnson, 2003;
Johnson, 2005). Under 1970- och 80-talet rasade det en hetsig strid kring
metadonbehandlingen i Sverige, vilket tyvärr fick ödesdigra konsekvenser för många
svenska narkotikamissbrukare, många dog i onödan på grund av oviljan som fanns att
acceptera metadonbehandlingen som en effektiv behandlingsform (Johnson, 2005).
Svensson (2012) beskriver att motståndare till behandlingsformen tyckte att det var
motsägelsefullt att lagligt börja förskriva narkotikaklassade preparat till personer med
missbruk, samtidigt som Sverige stod för en restriktiv narkotikapolitik och strävan efter
det narkotikafria samhället. Johnson (2005) menar att trots att det första
metadonprogrammet var välskött, ambitiöst och visade bra resultat så dröjde det nästan
fyrtio år innan behandlingsmetoden fick ett absolut erkännande.

LARO
Socialstyrelsen (2015b) rekommenderar LARO som en av de vårdformer som borde ges
för behandling av personer med ett opioidberoende. Vårdgivare som tänker bedriva
läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende ska sedan 1 juni 2013 anmäla
detta till inspektionen för vård och omsorg (IVO). I september 2013 fanns det 110
verksamheter som bedrev behandling i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd SOSFS 2009:27. Den första november 2013 var drygt 3700 personer
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inskrivna i behandlingen (Socialstyrelsen, 2015b). Enligt Socialstyrelsen (2015c) har
läkemedlet som används inom LARO-behandling utvecklats över tid. 1960
introducerades metadonbehandlingen, på 1990-talet kom buprenorfin in på marknaden
och på 2000-talet ett kombinationspreparat med buprenorfin och naloxon. Enligt
Svensson (2005) är mer nutida eller moderna namn på dessa läkemedel metadon,
subutex och subuxone.
Enligt Socialstyrelsen (2015b) kan LARO erbjudas som behandlingsform av samtliga
landsting i Sverige, förutom Västernorrlands län som sedan 2012 haft intagningsstopp.
LARO kan bedrivas på olika sätt beroende på hur organisationen och resurserna ser ut i
landstinget. Detta beror på hur hälso- och sjukvården är organiserad i länen gällande
lokalisering av verksamheten, geografiska upptagningsområden och verksamhetens
omfattning. Verksamheterna kan vara organiserade som en egen specialisering med
egna lokaler och personalresurser, de kan också vara ett behandlingsalternativ inom
landstingets specialiserade beroendevård. I vissa landsting bedrivs behandlingsformen
vid psykiatriska mottagningar. Socialstyrelsen ser det som ett problem att det saknas en
nationell samstämmighet om utformningen av läkemedelsassisterad behandling, då de
resursmässiga och organisatoriska förutsättningarna för vården varierar. Detta får
konsekvenser för den enskilde, när det gäller möjligheter att få de individuella
stödinsatser individen behöver för att klara kraven som ställs för att få behandling. Även
tillgängligheten till behandling påverkas av detta då väntetiden för att komma in i
behandling kan skilja sig utifrån verksamheternas skilda förutsättningar
(Socialstyrelsen, 2015b). KEFU Skåne (2015) presenterar i en av sina delrapporter
Region Skånes effekter av att införa vårdval för LARO behandling, vilket man gjorde
2014. Det framkommer i studien att tillgängligheten till behandling ökat på grund av
införandet av vårdvalet, och att fler personer med detta fått tillgång till behandling. De
vårdsökande upplevde också att kvaliteten i behandlingen och bemötandet förbättrades.
Socialstyrelsen har gjort en kartläggning över LARO-verksamheter i Sverige:
Det saknas idag, utöver vad som regleras i Socialstyrelsens föreskrifter,
vägledning och stöd till professionen om hur den läkemedelsassisterande
behandlingen bör utformas för att säkerställa att en god vård kan erbjudas
alla på lika villkor. För att förbättra tillgängligheten till behandlingen och
öka förutsättningarna att patienterna erbjuds en mer likvärdig vård anser
Socialstyrelsen att ett arbete behöver inledas för att, i dialog med
professionen, utveckla ett kunskapsstöd för LARO-behandlingen. Syftet
med ett sådant kunskapsstöd är bland annat att stödja hälso- och
sjukvårdens personal att på ett mer likvärdigt sätt bedöma när behandling
ska inledas, avslutas och hur den kan utformas. Socialstyrelsen (2015b.
sid, 34)
Tillgång till vård av personer med ett substansbrukssyndrom är idag i hög grad
beroende av kommun- eller landstingstillhörighet. LARO som behandlingsform är
långvarig och resurskrävande, då de flesta troligen kommer att gå i behandling resten av
livet. Detta betyder också att det totala antalet inskrivna personer i behandling succesivt
bara kommer att öka. Det finns ingen enighet om vad som ska ingå i den
läkemedelsassisterade behandlingen, innehållet i behandling kan därför variera mellan
de olika verksamheterna som bedriver behandling. Samtliga verksamheter erbjuder
farmakologisk behandling och stöd- eller motivationssamtal, men det finns däremot
olika inställningar till vad som ingår i verksamheternas ansvarsområde när det gäller
psykosocial behandling. Samverkan med socialtjänst och hälso- och sjukvård ser olika
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ut beroende på verksamhet, eftersom att samverkan kan se så olika ut och insatser kan
skilja sig mycket åt beroende på verksamhet kan detta i sin tur påverka individen och
den enskildes möjligheter att få individuellt anpassade insatser (Socialstyrelsen, 2015b).

Den professionelles handlingsutrymme
De professionella behöver ha förmågan och kunskapen att kunna bemöta svåra
situationer i sitt arbete, samtidigt som de lämnar privata preferenser, känslor och egna
åsikter utanför och inte låter någon situation bli personlig. Genom att sätta en personlig
prägel i arbetet istället kan det göra att klienten känner sig säker med den professionelle,
men även klienten måste tillåtas att sätta sin egna prägel på den professionelles arbete
för att känna en tillhörighet i sin behandling. Den professionelle behöver följaktligen
handlingsutrymme för att kunna individualisera behandling för klienten (Rokesen &
Hansen, 2007).
Enligt Dellgran (2015) finns rätten till handlingsutrymme för att den professionelle ska
kunna göra ett bra arbete, men om den professionelle bryter mot regler för mycket så
försvinner också rätten. Handlingsfrihet är villkorad av lagar och föreskrifter inom
organisationen som utgår ifrån yrkeskårens etiska normer, organisationens uppdrag
avgör hur mycket handlingsutrymme den professionelle har. Vissa organisationer kan
erbjuda mer handlingsutrymme än andra beroende på vilket klientel de har, resurser som
finns, vilka arbetsuppgifterna är och vilka regler som styr. Dellgran (2015) tillägger att
det är mycket svårt för organisationen att kontrollera hur befogade den professionelles
tolkningar och omdöme av klientens behov är. Enligt Dellgran (2015) kan den bristande
kontrollen göra att misstro kan riktas mot den professionelle och hennes omdöme. Det
den professionelle anser är en bra utvärdering av klientens behov kan till exempel av
anhöriga, klienter och organisationen ses som maktmissbruk, illvilja, dålig kompetens
eller bristande empati.
En central del i den professionelles arbete är att göra bedömningar som är influerade av
den professionelles moral och yrkeskårens etiska normer. Moral kan man säga är ett
grundläggande beteende som bygger på tankar och värderingar som den professionelle
har. Etik i yrkesvärlden är till exempel yrkeskårens etiska normer och organisatoriska
föreskrifter eller målsättningar (Egidius, 2011). Pettersson (2013) säger att den
professionelle ibland måste fatta snabba moraliska beslut under trängda situationer,
samtidigt som hon måste förhålla sig till olika intressen som påverkar hennes arbete.
Intressen i detta fall är olika faktorer som lagar och föreskrifter, chefens förväntningar,
klientens förväntningar och yrkeskårens etiska normer. Enligt Pettersson (2013) kan det
bli ett problem när det uppstår situationer där dessa olika intressen krockar med
varandra.

Tidigare forskning
I detta avsnitt kommer det att presenteras tidigare forskning under rubrikerna de
professionellas syn på läkemedelsassisterad behandling, den professionelle och klienten
samt regler och föreskrifters påverkan på behandling. Forskningen som vi presenterar i
denna studie är hämtad ifrån olika håll i världen.

De professionellas syn på läkemedelsassisterad behandling
Rieckman, Kovas, Mcfarland & Abraham (2011) har utfört en kvantitativ studie i USA
gällande de professionellas syn på buprenorfin behandling. Genom att analysera tidigare
utförd data så delades de professionella upp i olika kategorier. En av kategorierna
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innefattade vilka behandlingsmetoder de professionella arbetade med. I studien
framkom det att personer som arbetade med 12-stegs behandling var betydligt mer
negativt inställda till buprenorfin behandling. De som hade en negativ syn på
behandlingsformen rekommenderade således heller inte behandlingen till sina klienter.
Den negativa synen hos de som arbetade med 12-stegsbehandling trodde forskarna
handlade om hur synen på medicinsk behandling var, då man kunde se att denna syn
krockade med deras metodologiska ideologi. De som visade sig vara mest positiva till
buprenorfin behandling var de som hade nära kontakt eller arbetade med just
buprenorfin behandling. De professionella med goda kunskaper inom
behandlingsformen hade en mycket mer nyanserad bild (Rieckman, et al. 2011).
Ekendahl (2011a) har gjort kvalitativa intervjuer med socialarbetare ifrån Stockholm
som han sedan sammanställt i en diskursanalys. Syftet med studien var att analysera hur
den svenska socialvården legitimerar och ger mening åt tvångsvård och
läkemedelsassisterad behandling, med tyngdpunkten vid deras användning av just
begreppet ”behandling”. Ekendahl (2011b) har vidare gjort en till studie där han
intervjuat socialarbetare och hälsopersonal i Sverige, som han sedan sammanställt i en
diskursanalys. Studien fokuserar på hur de professionella ställer sig till frågor kring
vetenskaplig fakta, drog policy och behandlingsfilosofi och hur de legitimerar
läkemedelsassisterad behandling. I den sistnämna studien av Ekendahl (2011b) ansåg
respondenterna att läkemedelsassisterad rehabilitering var en nödvändig medicinsk och
psykosocial behandling för personer med ett opioidberoende, för ett framtida drogfritt
liv för klienterna. I den andra studien kunde Ekendahl (2011a) identifiera tre tydliga
teman, ett av dessa var behandling är förändring. När respondenterna tillfrågades om
begreppet behandling så genomsyrades svaren av att behandling är mer än bara
medicinering, omvårdnad och socialt stöd, och kräver mer genomgripande insatser.
Ordet behandling blir därför hjälparbetets referenspunkt och något som man som
socialarbetare eftersträvar att ha uppnått som slutmål för alla klientkontakter. Vidare
tillfrågade man respondenterna om en kontrollerad konsumtion av mediciner, innebar en
tillräcklig livsstilsförändring för klienterna. Socialarbetaren ansåg då att mediciner
möjliggör att klienten lämnar sin destruktiva och kriminella livsbana och strävar efter
normalitet, däremot är detta inte alltid fallet, för vissa kan dessa mediciner möjliggöra
ett missbruk och användas som ett legalt komplement. Socialarbetaren efterfrågade i
vissa fall mera stödsamtal kring motivation då socialarbetaren ansåg att motivationen är
som störst när klienten är på mottagningen och får sin medicin, då finns det tid och ork
att ta tag i sin förändring.

Den professionelle och klienten
Billquist (1999) har skrivit en avhandling där hon följt klienter på två socialkontor
under 1995-1997. Studien har till syfte att beskriva och analysera vad socialbyråns
klientarbete består i, vad det innehåller och hur det går till. Billquist (1999) beskriver
socialbyrån som en öppen verksamhet där klienterna har en relativt stor frihetsgrad,
däremot karakteriseras den av att vara administrativ och kontrollerande. Till stora delar
hanteras klienterna och deras hjälpbehov på ett formellt och administrativt sätt.
Människor stängs inte ute ur verksamheterna men det kan finnas svårigheter med att ta
sig in i verksamheten, t. ex. speciella krav som måste uppfyllas för att beviljas inträde
eller fasta telefon och öppettider. När klienten kommer 15-20 min försent till en bokad
tid får hon inte komma in, om hon ringer på fel telefontider så får hon ofta svaret att det
inte är telefontid, och att hon får ringa tillbaka imorgon på den utsatta telefontiden.
Billquist (1999) menar att denna rumsmässiga och tidsmässiga disciplinering inte bara
finns i den verksamhet som bedrivs i socialkontorets lokaler. Den finns även i sådana
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verksamheter som flyttats ut ur kontoret, även om man på sådana verksamheter försökt
forma en miljö utefter en behandlingskultur som är förenlig med det goda mötet.
Billquist (1999) berättar att om en klient ska få tillträde till en organisation och till
insatser inom organisationen, så hänger det på en rad sorterande funktioner. I första
hand styrs detta av regler och lagar men också i högsta grad av personliga preferenser
hos den professionelle, samt hur hennes vana är av ett visst typ av ärende samt
slumpfaktorer. Denna sortering är alltså inte så strikt administrativ som man skulle
kunna tro utan den är också förenad med emotionellt stöd ifrån den professionelle.
Strike och Rufo (2010) har gjort en studie i Canada där de utfört intervjuer på fyra olika
mottagningar, gällande de professionellas och klienters perspektiv och syn på
urinprovstagning inom läkemedelsassisterad behandling. De kunde se att attityden kring
metoden skilde sig ganska mycket mellan klienterna. En del klienter menade att
urinprovstagning som kontrollåtgärd var förödmjukande, när andra ansåg att det fanns
både positiva och negativa aspekter med företeelsen. En del klienter ansåg att
urinprovstagning som kontrollåtgärd var en nödvändig beståndsdel i behandling. En del
av de professionella stöttade urinprovstagningen och ansåg att det var välgörande och
försedde den professionelle med en ingångspunkt till klientens liv, samt hjälpte till att
identifiera möjliga hinder för behandling. När andra av de professionella ansåg att
urinprovstagning förhindrade utvecklingen hos klienten då det påverkade alliansen
mellan klient och den professionelle.
Billquist (1999) beskriver mötet mellan den professionelle och klienten där
maktförhållandet är väldigt ojämlikt där den professionelle sitter på maktresurserna, och
har både kunskap och tillgång till de resurser som finns. Den professionelle befinner sig
också på ”hemmaplan” i tjänsterummet, som även speglar det ojämna maktförhållandet.
Den professionelle har normer, regler och bestämmelser att följa och dessa styr också
vad för insatser som ges till klienten. Billquist (1999) tar upp en intressant aspekt i sin
avhandling. Hur klienten bemöts kan ibland bero på den professionelle och hennes
personliga preferenser. Vissa klienter kan komma att särbehandlas eller favoriseras, och
då använder sig den professionelle i högre grad sig av det handlingsutrymme som de
faktiskt har.

Regler och föreskrifters påverkan på behandling
Petersson (2013) har skrivit en avhandling gällande den läkemedelsassisterade
behandlingens logik, praktik och semantik. Denna avhandling bygger på intervjuer med
klienter på tre LARO-mottagningar i Sverige, samt deltagande observation. Föreskrifter
som sätts av Socialstyrelsen gällande behandling är en form av kontrollåtgärd för att
reglera behandling. Regleringen behövs för att säkerställa att de insatser som ges är av
god kvalitet, och fungerar också som en säkerhet för den professionelle och klienten.
Föreskrifter kan även vara ett hinder för den professionelle och klienten i utförande av
vården till exempel när en individuell plan ska följas, då regelverket kan krocka med
individens behandlingsbehov.
Richert och Johnson (2015) har utfört en studie med klienter gällande anledningar till
självmedicinering, attityder och upplevda hinder kring LARO i Sverige. Personerna
som intervjuades var opioidanvändare med minst fyra års missbruksbakgrund som
självmedicinerat läkemedlen från behandlingen under en period av minst tre månader.
Den kontroll och de föreskrifter som fanns för programmet sågs som nödvändigt för att
kontrollera avledning av läkemedlen, men man ansåg att de måste anpassas mer till de
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som söker behandling. De tar upp regler kring in- och utskrivningar som exempel som
behöver ses till och anpassas mer till individen (Richert & Johnson, 2015).
Bergen och While (2005) undersökte hur implementeringen av nya policys inom
sjukvården fungerade i England. Aktuella sjuksköterskor skulle anamma en ny policy
och en Case management roll, men det visade sig att många av de professionella inte
följde den nya policyn då de kände att det krockade med deras värdegrund. Bergen och
While (2005) beskriver det som att de professionella hade en helt annan syn på sitt
uppdrag än deras chefer och de som etablerade nya policys. Det fanns individuella
skillnader i hur policyerna skulle tolkas och appliceras i det nya arbetet av de
professionella, och vidare kunde forskarna se att det fanns en grupp som motvilligt
applicerade det nya.
Orsaker till varför de professionella väljer att vika av från föreskrifter kan bero på att de
vill utföra ett bättre arbete jämtemot klienterna. Det kan även handla om att den
professionelle väljer att avstå från vissa arbetsmoment för att göra sitt arbete lättare eller
skydda sin klient (Petersson, 2013). Valentine (2009) har gjort en kvalitativ studie där
hon tolkar tidigare utföra intervjuer av professionella som arbetar med
läkemedelsassisterad behandling och klienter i Australien. Det framkommer i studien att
det kan uppstå problem i den professionelles bedömning, av rädsla för konfrontation.
Risken finns att föreskrifter kan förbises för att upprätthålla en god relation. Den
professionelle försöker alltid hålla sig borta från konflikter, då en god relation leder till
ett bättre behandlingsresultat. Billquist (1999) beskriver hur det kan vara svårt att
bedriva behandlingsarbete inom en byråkratisk organisation, och talar om hur
socialarbetaren disciplineras. Socialarbetaren påverkas av att de arbetar inom en
organisation som är byråkratisk, administrativ och kontrollerande. Samtidigt som de ska
arbeta efter lagar, regler och rutiner ska de bemöta varje hjälpsökande efter hennes
behov. Ett flertal andra aspekter spelar också in såsom rutiner, organisering och miljö.
Att utöva kontroll samtidigt som att ge hjälp kan många gånger vara problematiskt.

Teoretisk utgångspunkt
Studien inriktar sig på professionella inom den offentliga sektorn och då behövs en
teoretisk utgångspunkt som berör denna yrkeskategori. Michael Lipsky var en
amerikansk statsvetare som 1969 myntade begreppet Street-Level Bureaucracy, eller
gräsrotsbyråkrati som begreppet ofta översätts till på svenska. Hans definition för
uttrycket lyder ” offentligt anställda tjänstemän vilka dels har direktkontakt med
medborgarna i sitt dagliga arbete och dels har avsevärd handlingsfrihet i utförandet av
sina arbetsuppgifter.” (Johansson, 2007, s.41). Michael Lipsky etablerade
gräsrotsbyråkratin för individer som arbetade i det lägsta skiktet inom statliga
organisationer. Sedan dess har teorin utvecklats av Lipsky själv men också av andra
efterföljare (Johansson, 2007).

Gräsrotsbyråkrat
Gräsrotsbyråkrat är ett begrepp för de professionella inom den offentliga sektorn som
utför det praktiska arbetet och kan verka inom professioner som till exempel
socialarbetare, poliser, lärare och vårdpersonal. Gräsrotsbyråkraten utgör en
övervägande stor andel i verksamheterna men befinner sig oftast långt nere i hierarkin.
Oftast har gräsrotsbyråkraterna ingen ledande roll i verksamheterna men de har en nära
och kontinuerlig kontakt med de klienter som organisationen har till uppgift att hjälpa.
Deras arbete består av att uppfylla sociala behov som finns i samhället och deras
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insatser ska göra att människor kan leva ett hälsosamt liv som instämmer med
samhällets normer (Lipsky, 2010). Gräsrotsbyråkratens arbete kännetecknas som
mycket intensivt då det ställs många och stora krav på dem. Dessa krav kommer oftast i
majoritet från organisationer/myndigheter, och ifrån de klienter som gräsrotsbyråkratera
kommer i kontakt med. Byråkratin i gräsrotsbyråkratens arbete består av de regler och
föreskrifter som sätts av statliga myndigheter för att skapa struktur i samhällets insatser.
Byråkratin influerar även det praktiska arbetet för gräsrotsbyråkraterna, till exempel
genom att fylla i blanketter, dokumentera och utvärdera (Lipsky, 2010).
Gräsrotsbyråkraten och klienterna
Som en del av organisationens frontlinje är gräsrotsbyråkraten den som möter och
utvärderar klientens situation och behov, som har den största makten när det rör insatser
som ges till klienter. Klienten är utlämnad i gräsrotsbyråkratens tolkning och i vilka
insatser som ska erbjudas. En stor del av gräsrotsbråkratens arbete är att lyssna in vad
klienten har för åsikt och önskemål kring sin situation, men alltjämt så är det
gräsrotsbyråkratens ord som gäller. Gräsrotsbyråkraten har en kontinuerlig klientkontakt
vilket gör att de således har tolkningsföreträde i verksamheten (Lipsky, 2010).
Johansson (2007) tillägger att klientens intresse alltid är att få sina behov bemötta så
snabbt som möjligt. Organisationen och den professionelle representerar allmänintresset
vilket är att insatserna ska gå till de som verkligen har rätt till det. Därför sker det en
vägning mellan service och kontroll, service är de insatser som ska hjälpa klienten och
kontroll är de regler och anvisningar som klienten måste uppfylla för att bli berättigad
till insatser. Lipsky (2010) menar att högre insatser i verksamheten inte kan säga emot
det som gräsrotsbyråkraten berättar om sin klient, då de inte har samma djupgående
kontakt med klienten.
Ett bra samspel mellan den professionelle och klient är viktigt för att få fram vilka
insatser som behövs. Komplexiteten att arbeta med människor med sociala behov gör att
situationer inte kan förutses, därför behövs det även flexibilitet ifrån gräsrotsbyråkraten
i arbetet. Ibland så förbises regler och föreskrifter enbart för att ge vad
gräsrotsbyråkraten anser rätt stöd till klienten. Gräsrotsbyråkraten kan ha en
överhängande känsla av att inte räcka till, och att de inte ger klienterna den hjälp de
behöver. Då kan det till exempel handla om resursbrist, den professionelles personliga
brister och klienter som befinner sig i situationer som aldrig förbättras.
Gräsrotsbyråkraten har inte enbart ansvar att ge sina klienter bra insatser, de är även
företrädare för sina klienter i organisationen och i hela samhället. Många av de
människor de träffar har inte möjlighet att föra sin egen talan, då behöver de någon som
gör det åt dem istället (Lipsky, 2010).
Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme
Föreskrifter ifrån myndigheter ramar in hur den professionelle arbetar, och det är viktigt
att den professionelle förhåller sig till dessa för att upprätthålla en legitimitet i sitt
arbete. Legitimitet har en central del i gräsbyråkratens arbete, utan den så förlorar den
professionelle rollen som myndighetsutövare samt byråkrat. Följaktligen så är det lika
viktigt även för verksamheten att deras professionella följer föreskrifter så att
verksamheten inte förlorar sin legitimitet. Gräsrotsbyråkratens arbetsuppgifter är ofta
väldigt komplexa, de föreskrifter som finns inom organisationerna kan omöjligen
behandla hur gräsrotsbyråkraten ska förhålla sig i sitt arbete. Istället finns det en ram
som beskriver olika aspekter som är viktiga i arbetet. Även inom ramen kan de ändå
lämnas mycket tolkningsmöjligheter, detta för att gräsrotsbyråkraten ska anpassa sitt
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arbete efter de situationer som uppstår. Föreskrifter skapar också en sorts trygghet för
den professionelle i sitt arbete. Det kan vara skönt för den professionelle att kunna luta
sig tillbaka på föreskrifter för att slippa ta hela ansvaret för bedömningen (Lipsky,
2010).
Gräsrotsbyråkraterna har ingen direkt inverkan på de föreskrifter som sätts utav
myndigheter. De har ändå en betydande roll när det gäller utformandet av dessa policys,
då gräsrotsbyråkraterna verkar som en frontlinje emot de människor som organisationen
ska hjälpa. I deras arbete så hittar varje gräsrotsbyråkrat ett arbetssätt som känns som
deras och alla dessa arbetssätt skapar ett organisatoriskt handlingsmönster, vilket är hur
organisationen som helhet arbetar. Gräsrotsbyråkratens individuella handlingar skapar
en helhet och ett handlingsmönster för verksamheten, organisationen, myndigheten och
de statliga insatserna som är riktade till det berörda klientelet. Hur detta
handlingsmönster godtas av resterande samhälle och framförallt av de individer den
professionelle ska hjälpa, kan ha en markant påverkan på de föreskrifter som sätts
(Lipsky, 2010).
Lipsky (2010) menar att gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme formas av
organisationen samt lagar och föreskrifter inom den. Samtidigt som gräsrotsbyråkraten
måste förhålla sig till föreskrifter som styr arbetet, behöver de ett handlingsutrymme där
klientens individuella behov ärligt kan utredas och tillgodoses. Lipsky (2010) beskriver
en problematik som kan uppstå för gräsrotsbyråkraten, när den professionelle rycks
emellan organisatoriska regler och föreskrifter samt klientens behov. Organisationen
förväntar sig att gräsrotsbyråkraten ska göra ett bra arbete och samtidigt förhålla sig till
föreskrifter, samtidigt som klienten vill få den hjälp som hon anser sig ha rätt till och
behöver. När gräsrotsbyråkraten avviker från organisatoriska föreskrifter så förloras
legitimiteten och den trygghet som ges i att luta sig mot byråkratin. När föreskrifter
hindrar klienten att få insatser blir det en spricka i relationen till gräsrotsbyråkraten.
Klienten kan känna sig nedvärderad och missbedömd av gräsrotsbyråkraten när den
professionelle inte ger klienten det som behövs (Lipsky, 2010).
Enligt Lipsky (2010) är det påfrestande för gräsrotsbyråkraten att ständigt anpassa och
tillämpa klientens behov efter organisatoriska föreskrifter, likväl att också anpassa
organisatoriska föreskrifter efter klientens behov. Handlingsutrymmet kräver en hög
nivå av ansvar från gräsrotsbyråkraten, ett ansvar som är mycket tungt att bära. Därför
är det inte ovanligt att gräsrotsbyråkrater avsäger sig handlingsutrymme för att minska
sin arbetsbörda. Gräsrotsbyråkraterna rationaliserar bort sitt handlingsutrymme genom
att bl.a. skylla på byråkratin eller hänvisa till att så är det bara. För vissa är det viktigare
att ha starka rutiner, än att ha ett handlingsutrymme i sitt arbete som gräsrotsbyråkrat.
Lipsky (2010) tillägger att det är inte bara är konflikter mellan byråkratin och klienten
som gräsrotsbyråkraten upplever som ansträngande. De känner bland annat att
verksamhetens resurser inte räcker för det arbete som de ska göra och att
organisationens målsättningar är orealistiska eller väldigt oklara.

Metod
Studiens vetenskapsteoretiska ansats är hermeneutiken, den har genomförts i kvalitativ
metod med semi-strukturerade intervjuer. Studiens metodologiska utgångspunkter
beskrivs utifrån Bryman (2011), Thurén (2007), Kvale och Brinkmann (2009) och
Forsmann (1997).
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Vetenskapsteoretisk ansats
Enligt Bryman (2011) kan hermeneutisk forskning inte mätas utan endast tolkas för att
få förståelse för mänskligt beteende och för hur människor ser på världen. Utifrån
studiens syfte så ansåg vi att hermeneutiken var den metodologiska utgångspunkt som
bäst kunde svara på våra vetenskapliga frågeställningar, och skapade en ärlig
uppfattning för vad våra respondenter tyckte och tänkte. Den hermeneutiska
vetenskapsteorin - tolkningsläran bygger på tolkning och förståelse av kunskap.
Förståelsen för en annan människas handlingar ligger i fokus, varför individen handlat
som hon gjort men också hur individens egna upplevelser är av sitt handlande (Bryman,
2011). Thurén (2007) menar att när det görs en tolkning av andra människors tankar och
känslor så görs det utifrån ens egna erfarenheter samt empatiska förmåga. Hermeneutik
går ut på att förstå och inte bara begripa intellektuellt, detta inte bara genom våra fem
sinnen och vår logik utan även inkännande och empati är två viktiga begrepp.
Hermeneutiken kan anses vara en osäker källa till kunskap, det kan vara svårt att skilja
på vem det är som upplever och känner. Thurén (2007) talar om projektion som
oskyldig och omedveten, när man antar att andra människor upplever världen på samma
sätt som en själv utan att reflektera kring detta. Trots att det inte går att objektifiera
kunskapen kan hermeneutiken ge en bra idé om hur verkligheten kan upplevas (Thurén,
2007). Bryman (2011) beskriver att hermeneutisk forskning genomgår tre olika
tolkningsfaser. Den första är hur respondenten tolkar sin omgivning, den andra är hur
forskaren tolkar respondentens tolkning och den tredje är att forskarens tolkning
slutligen ska tolkas av teorier och litteratur inom det berörda ämnesområdet.
Hermeneutiken använder sig av kvalitativa metoder och söker kunskap genom ord och
förståelse. Det finns inget intresse av att generalisera och dra allmänna slutsatser om
något, utan intresset ligger i att få en djupare förståelse av ett ämne (Bryman, 2011).
Även om hermeneutiken kan anses som en osäker källa till kunskap så var valet av
vetenskapsteori självklart till studien, detta på grund av dess förmåga att ta upp
människors tyckande och tänkande vilket är en central del i syftet med studien. Studien
innefattar några få individers tyckande och tänkande om de föreskrifter som styr deras
arbete, och intervjuerna som denna studie består av anser vi kan ge en djupare förståelse
av vad de professionella anser om de föreskrifter som styr deras yrke.

Kvalitativ metod
Vi har använt oss av kvalitativ metod i denna studie. Enligt Kvale och Brinkman (2009)
är kvalitativa metoder passande att använda sig utav när man är intresserad av att tolka
betydelsen av den professionelles synvinkel och upplevda verklighet. Syftet med denna
studie var att undersöka hur de professionella på LARO-mottagningar tolkar och
tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter, då ansåg vi att en kvalitativ metod var passande
att använda sig av. Kvale och Brinkman (2009) berättar att kvalitativa studier ofta
bygger på en forskningsstrategi där tonvikten ligger på en förståelse av den sociala
verkligheten och hur deltagare i en viss miljö tolkar verkligheten. När vi utförde vår
undersökning och genomförde intervjuer berättade respondenterna mycket kring hur de
tolkade föreskrifter och hur deras upplevda verklighet var. Enligt Bryman (2011) brukar
kvalitativa forskare ofta arbeta efter ett ostrukturerat tillvägagångsätt, och använder sig
av forskningsmetoder som inte kräver att man i förväg utformar specifika redskap för att
få svar på sina frågor eller specifika frågeställningar. Exempel på forskningsmetoder
kan vara observation, eller intervju. En fördel som en kvalitativ forskare har är att hon
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under undersökningens gång kan ändra inriktning och fokus om studien visar andra
resultat, och på så vis formulera sina frågeställningar.
Semi-strukturerade intervjuer
Eftersom att vi ville undersöka hur de professionella tolkar Socialstyrelsens föreskrifter
så ansåg vi att intervjuer var lämpligt som forskningsmetod. Detta för att kvalitativa
intervjuer gav oss en möjlighet att utan signifikanta begränsningar tolka de
professionellas perspektiv. Intervjun var semi-strukturerad med en låg grad av
strukturering. Detta innebär enligt Bryman (2011) att forskaren har en lista över relativt
utmärkande teman som ska beröras, i vårt fall en intervjuguide (Bilaga 3). Detta gjorde
att respondenten fick en stor frihet att formge svaren på sitt eget sätt, och vi fick en
möjlighet att ställa följdfrågor. Enligt Kvale och Brinkman (2009) ger en semistrukturerad forskningsintervju en god bild av respondentens upplevelse av ett ämne.
Vidare har intervjun haft en hög grad av standardisering för att alla framställda frågor
skulle bli ställda och bli besvarade, så att inget glömdes bort.

Kvalitetskriterier
För att upprätthålla en hög nivå av reliabilitet och validitet i studien så behövde vi
uppfylla kvalitetskriterier. Enligt Bryman (2011) så är det fyra delkriterier som behöver
uppfyllas i en kvalitativ studie. Det första kvalitetskriteriet är trovärdighet, vilket
innebär att forskningen genomförs på ett sätt som instämmer med forskningsregler. Det
är centralt att respondenterna få se resultatet av sin medverkan så att de kan bekräfta att
framställningen instämmer med deras verklighet. Överförbarhet är det andra delkriteriet,
hur resultatet kan användas i andra situationer och studier. Det tredje är pålitlighet och
innefattar hur man redogör forskningsprocessen. Intervjuskrifter, val av
undersökningspersoner och problemformulering är exempel på redogörelser som
influerar studiens pålitlighet. Confirmability är det fjärde sista kriteriet och innebär att
forskaren ska kunna styrka sina antagande med fakta, så att resultatet inte baseras på
värderingar.
Med hänvisningar till Bryman (2011) har denna studie genomförts trovärdigt. Studien
ger en insikt i hur några professionella tillämpar och tolkar föreskrifter och regler. Det
är en liten grupp respondenter i studien som inte kommer att ge en enhällig bild av
verkligheten, men som kan ge en bild av hur det kan vara. Forskningsprocessen beskrivs
i metoddelen, och vår tolkning av intervjuerna tillsammans med tidigare forskning och
litteratur inom ämnet behandlar respondenternas svar. Vi avsatte mycket tid till att hitta
forskning till undersökningsområdet och en bra teori som skulle kunna förklara eller
problematisera de resultat som intervjuerna gav oss. Teorin som valdes till denna studie
innefattade ett brett spektrum av professioner bland annat sjuksköterskor. Vi uppfattar
att teorin gör att resultatet kan bli överfarbart till andra områden och professioner.
På grund av tidsbrist och genomförbarhet så valde vi att inte använda oss av en så kallad
respondentvalidering som innebär att man som forskare rapporterar tillbaka resultatet
för att få en bekräftelse på att tolkningen har skett på rätt sätt, istället värderades en
noggrann transkribering och analys av intervjuerna högre. Vår handledare granskade
studiens textmaterial vid flera tillfällen under inbokade handledningsträffar. Studien
granskades också på ett mellanseminarium, för att andra uppsattskrivare skulle få
möjligheten att läsa och kommentera vad de ansåg om studien, vilket också gav oss en
möjlighet att få ett annat perspektiv på saker och nya tankar och idéer.
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Planering och genomförande
I detta avsnitt kommer förberedelser, urval,
forskningsetiska överväganden att presenteras.

databearbetning,

analysmetod,

Förberedelser
Valet av ämne till studien föll sig ganska naturligt för oss undersökare då det funnits ett
intresse kring LARO-verksamheter sedan tidigare, men även skrivits en
litteraturgenomgång kring ämnet. Diskussion kring det valda ämnet och vad vi skulle
inrikta oss på, hölls vid flera tillfällen för att bolla tankar och idéer. Sedan formades ett
arbetssyfte och frågeställningar framställdes till studien. Vidare utformades en
projektplan där arbetssyftet testades, och efter detta kände vi oss trygga att fortsätta på
samma spår. Enligt Bryman (2011) är det av stor vikt att studera tidigare forskning inom
området innan man påbörjar en undersökning. Inläsning av ämnet gjordes för att skapa
oss en större uppfattning om det valda arbetssyftet, detta genom att läsa tidigare skrivna
uppsatser på sökmotorn DIVA, studentlitteratur och inläsning av vetenskapliga artiklar
hämtade från PsycINFO, Social service abstrakt och CINAHL.
Innan kontakt togs med möjliga respondenter utformade vi en intervjuguide med frågor
framställda utifrån vårt arbetssyfte. Majoriteten av den första kontakten togs med
verksamheter genom telefonsamtal, med ett direktnummer till verksamhetschefen eller
verksamheten. Vid svårigheter att nå fram på telefon så togs en första kontakt genom ett
mail till verksamheten, som uppmanade att kontakt kunde ske på telefon om någon var
intresserad av att medverka i studien. Första kontakten kompletterades alltid med ett
informationsbrev som även det skickades på mail (Bilaga 2). Vid intresse från
verksamheternas sida togs det kontakt med aktuell respondent antingen via
telefonsamtal eller mailkontakt. När det inte gavs någon koppling från verksamheter tog
vi kontakt med dem igen efter fem dagar, detta för att få reda på om de var intresserade
av att medverka. När medverkan fastställdes skickade vi ut ett missivbrev (Bilaga 1) till
respondenten. Studien genomfördes tillsammans där vi båda två tog lika mycket ansvar.
Vid vissa tillfällen skedde det en ansvarsfördelning, då möjlighet och tid inte fanns att
arbeta med alla stycken tillsammans.
Urval
Studien har gjorts efter ett målinriktat urval. Enligt Bryman (2011) innebär detta att
respondenter valts ut på ett strategiskt sätt utefter de forskningsfrågor som formulerats,
för att de är av relevans för en förståelse av en social företeelse. Studien har vidare följt
vissa inkluderingskriterier. Studien har genomförts i Södra Sverige på olika LAROmottagningar. IVO (2016) lista av registrerade LARO verksamheter användes för att
hitta kontaktuppgifter till potentiella respondenter. Kontakt togs först med fyra
verksamheter, sökandet fick efterhand utökas för att få tag i respondenter. Intresset var
att undersöka hur några professionella som arbetat i minst två år på LAROmottagningar tolkar och tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter. Detta för att vi
eftersökte professionella som hade erfarenhet av att arbeta med LARO-behandling, men
som också gjort det när Socialstyrelsens tidigare föreskrifter styrde behandling. Vi
genomförde fem individuella intervjuer med sjuksköterskor, på fyra olika verksamheter.
Intervjuerna gjordes av oss båda vid alla tillfällen och på respondenternas arbetsplats
vid alla fem tillfällen.
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Datainsamling och bearbetning
Intervjuerna spelades in med hjälp av ett inspelningsprogram på mobilen. Detta för att
vi ansåg att det hjälpte oss att göra en mer noggrann analys när intervjuerna skulle
bearbetas. Inspelning underlättade intervjumomentet då vi inte blev distraherade av
behovet att föra anteckningar, samtidigt som vi behövde vara uppmärksamma på vad
som sades för att kunna ställa följdfrågor. Bryman (2011) berättar att kvalitativa
forskare ofta är intresserade av vad respondenten säger men även hur de säger det. För
att dessa aspekter ska inkluderas i analysen är det betydande att man har med en
fullkomlig beskrivning av de utbyten som utgjort en del i intervjun, vilket vi kände att
inspelningar av intervjuerna gav oss.
Innan intervjuerna påbörjades ställde vi frågan om respondenterna hade några frågor
kring studien och syftet. Samtliga respondenter gick med på att intervjun spelades in
och intervjuerna tog från 55-100 min. Intervjun berörde alla frågor i intervjuguiden samt
frågor som kom upp under tidens gång. När intervjun var avslutad tillfrågade vi
respondenterna om de hade något att tillägga som de kände att vi glömt beröra i
intervjun, eller om de hade några frågor.
Bearbetning av de utförda intervjuerna gjordes via transkribering, för att sedan skrivas
ut och behandlas. Transkriberingen gjordes så ordagrant det var möjligt. Bryman (2011)
menar att transkribering är en process som kan ta väldigt lång tid och därmed avsatte vi
mycket tid för detta. Kvale och Brinkmann (2009) ger rådet att lägga transkriberingen
nära inpå intervjun då forskaren har den färskt i minnet, då detta ger möjligheten att
upptäcka eventuella brister på frågorna som ställs utifrån intervjuguiden som utformas.
På detta sätt kan man förbättra frågorna till nästa intervju tillfälle. Transkriberingen
gjordes därför så fort som det var möjligt, efter intervjuns gång. Vi gjorde även
transkriberingen enskilt, detta för att utnyttja tiden så mycket som möjligt för att sedan
kunna påbörja vår analys.
Tematisk analys
Studien använde sig av en tematisk analys. Enligt Bryman (2011) kan en tematisk
analys höra till flera olika analysmetoder, och kan därför vara svår att isolera som en
egen analysmetod. Bryman (2011) tar upp två förslag till vad man kan tänka på när man
använder sig av en tematisk analys. Det ena är framework som är en metod där man
strukturerar upp funna teman och underteman i materialet, i vårt fall i de transkriberade
intervjuerna. Det andra förslaget är rekommendationer om vilka tekniker man kan
använda sig av för att söka efter teman i texterna, till exempel repetitioner, lokala
typologier, övergångar, likheter och skillnader, metaforer och språkliga kopplingar.
När vi använde oss av den tematiska analysen så bearbetades och analyserades
intervjuerna utifrån våra frågeställningar och syfte för att hitta olika återkommande
teman, med andra ord repetitioner i de resultat som framkommit. För att urskilja och
tydliggöra olika teman använde vi oss av olika färger i vår analys för att tydligare
synliggöra återkommande teman. Sedan kategoriserade vi detta genom att klippa ut text
och citat och lägga färgerna tillsammans i olika högar. På detta sätt fick vi en större
överblick över vad vårt resultat var och hur vi skulle strukturera upp det. Vidare tog vi
fasta på skillnader och likheter för att kunna ställa vissa påståenden emot varandra,
särskilda metaforer samt övergångar ifrån ett tema till ett annat. Den tematiska analysen
anser vi gav oss en bra överblick över respondenternas svar, som sedan kom att vara
behjälpligt vid tolkning och analys av vår data
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Forskningsetiska överväganden
En central aspekt i denna studie är att upprätthålla ett gott forskningsetisk övervägande.
Bryman (2011) berättar att några av de etiska principer en svensk forsknings studie
behöver bejaka är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och
Nyttjandekravet.
Informationskravet.
Bryman (2011) poängterar att forskaren måste informera respondenterna om vad studien
har för syfte, och vad ett deltagande innebär. Forsman (1997) pekar på samma sak men
tillägger att respondenten bör få både muntlig och skriftlig information om studiens
syfte och innebörden av ett deltagande. Skriftlig information rörande studien fungerar
som en bra källa för respondenten att få information om studien och vad den är tänkt att
undersöka. Vidare ger det också respondenten en chans att ge respons på det skriftliga
dokumentet. Ett skriftligt dokument är också en säkerhet för forskaren att hänvisa till,
om det skulle uppstå någon tvist mellan parterna.
I ett tidigt skede skickade vi ut ett informationsbrev till verksamhet eller
verksamhetschef när de visade ett intresse att deltaga i studien (Bilaga 2).
Informationsbrevet innefattade bland annat kontaktuppgifter så att kontakt kunde ske
vid eventuella frågor kring studien, övergripande information om studiens syfte samt
vad ett deltagande skulle innebära. När vi bestämde möte med respondenterna så
beskrev vi mer ingående vad medverkan i studien skulle innebära. När tid och datum
hade bestämts för intervjun så skickade vi ett missivbrev till respondenten, som beskrev
hur studien skulle följa forskningsetiska regler (Bilaga 1). På intervjudagen fick
respondenterna alltid frågan om de hade några tankar eller funderingar kring studien
innan intervjun startade.
Samtyckeskravet
Bryman (2011) berättar att även om respondenterna väljer att delta frivilligt, måste de
fortfarande delge ett samtycke till ett deltagande i studien. Respondenten har alltid rätt
att få information angående studien och ställa frågor även om det skulle påverkar deras
vilja att delta. Information kring studiens syfte gavs ut både muntligt och skriftligt, där
det framgick att deltagarna alltid kunde avsluta sitt deltagande i studien om de kände för
det. Detta var aldrig något problem, respondenterna var istället mycket intresserade av
att delta och glada över att få bli en del av studien.
Konfidentialitetskravet
De uppgifter som respondenterna anförtror måste behandlas med konfidentialitet. Inga
personuppgifter ska spridas och det som respondenten berättar ska inte kunna kopplas
till dem, alla uppgifter om individen ska suddas ut (Bryman, 2011). Det har inte under
studiens gång behövts samlas upp personuppgifter eller någon form av uppgifter om
verksamheten, dessutom så har respondenterna i ett tidigt skede fått ett alias. Bryman
(2011) påpekar att avidentifiering av respondenter är svårare i kvalitativa studier, då
risken finns att respondenternas svar kan kopplas till vilka de är. Under intervjuernas
gång har respondenterna uppgett verksamheter och personer som kan kopplas till dem,
dessa uppgifter har därför avidentifierats för att upprätthålla en hög konfidentialitet.
Respondenterna har fått könsidentifierade alias vilket vi inte anser är något som
kommer att röja respondenternas identitet, detta då det finns ett stort antal av
professionella i södra Sverige som arbetar med LARO-behandling.
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Nyttjandekravet
Enligt Bryman (2011) får information som har samlats in om en enskild person enbart
användas till den aktuella studien och inte spridas vidare. Resultatet av denna studie,
och respondenternas svar kommer enbart att användas till denna studie och inte nyttjas i
andra undersökningar. Information kring detta har getts till respondenterna vid flera
tillfällen.

Resultat
Detta avsnitt kommer att inledas med en presentation av de personer som deltagit i
studien. Sedan kommer vårt resultat presenteras i olika teman som uppkommit under
bearbetning av materialet.

Presentation av respondenterna
Fem intervjuer genomfördes med sjuksköterskor på fyra olika verksamheter till studien.
Detta var sjuksköterskor som arbetade på LARO-mottagningar i södra Sverige, och som
hade gjort det från 3-25 år. Vi har valt att ge intervjupersonerna namnen Eva, Peter,
Sam, Göran och Kristina. Samtliga intervjuer ägde rum på respektive respondenters
arbetsplats. Tre av de aktuella verksamheterna kan ses som medelstora med cirka 100
personer inskrivna, de återstående två verksamheterna hade ca 30-40 inskrivna i
behandling.
Tolkning och tillämpning av Socialstyrelsens föreskrifter
Respondenterna Kristina, Peter, Sam och Göran menar att föreskrifterna som styr
behandling är tolkningsbara och aningens svåra att tillämpa, de söker lite mer tydlighet i
vad exakt deras arbetsuppgifter är. De kan se att Socialstyrelsens tidigare föreskrifter
som styrt behandling varit mer utförliga och lättare att tillämpa, men att med
Socialstyrelsens föreskrifter idag finns det en större tolkningsfrihet i hur de ska arbeta.
Jag trodde när de nya riktlinjerna kom att vi skulle få en lättare
tillämpning. Men jag upplever att det nästan blivit svårare… det har
blivit en större tolkningsfrihet, vilket jag tycker är ett problem. (Kristina)
Nu är ju inte föreskrifterna särskilt utförliga som de var för några år
sedan… de som de reglerar idag t.ex. ålder och medicinutdelning… det
kommer alltid med någon slags klausul nästan där de säger att där får
man lov att göra avsteg om det finns skäl för det… där står ibland vad
som kan vara exempel på detta men det ges lite fri tolkning på vad som
är vad. (Sam)
Samtliga respondenter anser att en större tydlighet hade varit att föredra i
Socialstyrelsens nya föreskrifter. Där man vet vem som har ansvar för vad eller där man
kan luta sig på föreskrifterna, och hänvisa till vad Socialstyrelsens föreskrifter säger.
Ibland är det rätt skönt att luta sig på föreskrifterna och säga att ja men
föreskrifterna säger såhär, det kan vara rätt skönt att luta sig på det.
(Sam)
Respondenten Eva trycker på att hon tycker att Socialstyrelsen lättat upp föreskrifterna
aningen för mycket och anser att de gamla föreskrifterna har varit bra, då de ställt större
krav på individen i behandling. Eva anser inte att de nya föreskrifterna är svåra att

18

tillämpa, samtidigt som hon berättar att hon inte är tillräckligt införstådd med
Socialstyrelsens nya föreskrifter.
Ehmmm nej nu har jag, jag har inte lusläst dom där nya riktlinjerna…
men jag vet ju att dom släppt på dem. (Eva)
Respondenterna Kristina, Peter, Sam och Göran uttryckte att de tycker bättre om
Socialstyrelsens nya föreskrifter i jämförelse med de föreskrifter som funnits tidigare.
Kristina ansåg också att de nya föreskrifterna gett henne chansen att ge individen bättre
behandling.
Eftersom att de lättat på de nya riktlinjerna lite, så kan vi få en allians
med patienten och de vågar kanske berätta om de injicerat sin medicin
och haft ett återfall. Och jag behöver inte längre säga att ja men då blir
det konsekvenser, då blir du avstängd. (Kristina)
Respondenten Kristina tar upp en annan intressant aspekt. För när de nya föreskrifterna
kom ut så sa hennes chef att de inte skulle börja tillämpa de nya föreskrifterna förens de
fick något besked ifrån ledningen. Än idag har de inte fått något besked ifrån ledningen
och valde därför själva att börja tillämpa dem. Kristina känner en stor frustration
gällande detta då hon ansåg att detta hindrade henne att ge individerna rätt vård utifrån
Socialstyrelsens föreskrifter.
Vi blev tillsagda att inte börja tillämpa dessa nya föreskrifter, vi skulle
istället jobba med de gamla tills vi fick besked av ledningen… till slut var
det inte hållbart… till slut fick vi börja tillämpa de i frustration. Vi har
haft en jätte konflikt med vår ledning så detta är en känslig fråga inte för
mig, men för ledningen, de är jätteoense här. (Kristina)
Arbetsuppgifter och arbetssätt
Samtliga respondenter anser sig alla ha ett stort handlingsutrymme inom deras
verksamheter och i arbetet med klienterna. I de flesta fall menar respondenterna att
handlingsutrymmet är något som är positivt, men vi uppfattar också att respondenterna
känner att detta kan skapa en osäkerhet i hur de ska göra i olika situationer, och vilka
deras arbetsuppgifter egentligen är.
Jag fattar ju att jag inte sitter här som någon som styr allt naturligtvis.
Men det är säkert så att de sakerna som jag väljer att lyfta fram eller
peka på som ett problem, det är de sakerna som man kommer rikta
behandlingen och rehabiliteringen emot. På det sättet tror jag nog att jag
har mycket handlingsutrymme… Eftersom att det inte är superreglerat
med vad behandlingen ska innehålla… det är ju skrämmande att tänka
på det men man kan ha en väldigt stor inverkan. Att det är beroende på
vad den här patienten får för vård helt enkelt. (Sam)
Respondent Sam och Göran pratar om hur deras arbetssätt kan skilja sig arbetskollegor
emellan, och pekar på hur viktigt det är att vara konsekventa och att arbeta på samma
sätt. Vi uppfattar att respondenterna är medvetna om att de arbetar på olika sätt, och att
det inte är någonting man helt kan eller vill förändra, då alla är olika personer med olika
personligheter. Vi uppfattar att de anser att detta är något man kan försöka arbeta med
så att arbetssättet i alla fall inte skiljer sig markant ifrån varandra.
Vi försöker och pratar om hur vi ger vård till patienterna… men det finns
ju naturligtvis skillnader på hur vi förhåller oss kring saker… det finns
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vissa av oss som är lite mer flexibla kring vissa regler och vissa av oss
som håller hårdare på de reglerna. Så att så är det ju. Det kan vara så
enkelt som med tider t.ex. en viss skillnad och variation har vi mellan
kontaktpersonerna. (Sam)
Viljan att sätta en personlig prägel på sitt arbete är också en viktig aspekt, där det kan
vara en svår balansgång mellan att vara personlig eller privat.
Det har tagit många år att bygga upp en personlig prägel. Jag tycker att
detta arbete är vansinnigt kul och har ett stort engagemang, jag tror att
mina patienter märker det…det finns alltid personal som går till jobbet
och gör det dom ska… jag tror att mina patienter känner att de har en
väldig trygghet när de kommer hit och vet vem de ska träffa och hur de
ska bli bemötta. De kommer inte bara möta en sjukvårdspersonal utan de
kommer möta Kristina. (Kristina)
Uteslutningsreglerna
Uteslutningsreglerna är helt borttagna i Socialstyrelsens nya föreskrifter, vilka var
ganska tydligt framställda i de gamla. Vi tillfrågade respondenterna om/hur
verksamheterna och respondenterna tillämpar uteslutningsregler idag, då de i
Socialstyrelsens nya föreskrifter inte står ett ord om hur respondenterna ska göra detta.
Vi ställer oss därför frågan vad detta innebär för de professionellas handlingsutrymme,
och om det är så att de professionella i vissa fall väljer att tillämpa denna föreskrift
ändå.
Enligt Socialstyrelsens tidigare föreskrifter har individer blivit utskrivna ifrån
behandling vid till exempel återfall i missbruk av narkotika och vid sju dagars frånvaro
ifrån behandling Majoriteten av de professionella, Sam, Peter, Göran och Kristina säger
att de inte längre tillämpar uteslutningsreglerna enligt de tidigare föreskrifterna. Utan att
uteslutning enbart sker om det föreligger medicinska skäl till detta. De pekar på att
forskning visat att dödligheten ökat markant vid utskrivning ifrån behandling och anger
detta som en av de bidragande faktorerna, tillsammans med vad Socialstyrelsens nya
föreskrifter säger när de väljer att inte tillämpa denna föreskrift. Faktorer som kan leda
till uteslutning idag är enligt respondenterna fysiskt våld och hot eller ett kraftigt
sidomissbruk som inte gått att bryta och som är en fara för klientens hälsa.
De nya föreskrifterna har ju gjort att vi inte skriver ut någon i stort sett i
jämförelse med hur de var för tre år sedan. Och det tycker jag är positivt.
För det har man liksom sett i studier att det är ödesdigert att skriva ut
folk ut behandlingen… sedan handlar det ju om att Socialstyrelsen anger
färre villkor att bli utskriven på helt enkelt… så vi kör någon
lågtröskelvariant istället för att skriva ut folk idag. (Sam)
Man vet ju att risken för dödlighet ökar när man skriver ut personer från
programmet. Så om jag har en patient som sidomissbrukar och sitter här
dagligen i samtal… det händer ingenting och tiden bara rullar på. Då
försöker jag tänka att han kommer åtminstone hit och får sin medicin
istället för att vara ute på stan och hitta på en massa skit för att försörja
sitt missbruk, så det finns en vinst trots allt. (Peter)
Kristina berättar att de uteslutit två klienter ifrån behandling sedan Socialstyrelsens nya
föreskrifterna kommit ut, detta beroende på kraftigt sidomissbruk och hot och våld.
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Sen de nya föreskrifterna kom ut har vi uteslutit två personer. Den ena
tog vi beslutet utifrån att han var påverkad i stort sett hela dagen och där
gick vi på den kliniska bedömningen…det andra tillfället var när en
person var narkotikapåverkad och blev nekad sin medicin och slog
sönder rutorna här och hotade oss. (Kristina)
Göran berättar att om de skulle utesluta någon idag så skulle det bero på särskilda
faktorer till exempel om individen bryter mot regler som är ganska heliga inom
behandlingsformen.
Om vi säger såhär, skulle vi utesluta någon idag så skulle de bryta mot
regler som är ganska heliga. Hot och våld mot personal, manipulerande
med prover, mediciner och allvarlig kriminalitet…Vi fortsätter aldrig
med medicinen om vi kan se att det är allvarligt för hälsan. (Göran)
Vi kan se att respondenterna tolkar och tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter olika
vilket också kan påverka vilken behandling individen får. Vidare uppfattar vi att det
finns en viss ambivalens i de olika svaren kring uteslutningsreglerna då Peter vid ett
tillfälle säger att de på deras mottagning inte tillämpar uteslutningsreglerna men sedan
klart och tydligt säger att de tillämpar den tidigare enveckasregeln, för att sedan säga att
de gör undantag och enskilda bedömningar. Vi får känslan av att respondenterna inte
riktigt vet hur de ska göra i situationer där uteslutning kommer på tal, då Socialstyrelsen
föreskrifter inte är till hjälp alls gällande uteslutning och hur de professionella ska göra
vid sådana tillfällen. Här kan vi se att de professionella använder sig av sitt
handlingsutrymme i större grad och att de professionella väljer att tolka om uteslutning
ska ske beroende på hur individens situation ser ut.
Respondenterna Peter, Sam och Göran pratar om hur de tillämpar Socialstyrelsens
föreskrifter på olika sätt beroende på individens situation. De har ingen ”mall” där deras
verksamhet har bestämt hur de ska göra i olika situationer gällande uteslutning, utan
detta sker allt eftersom och på olika sätt beroende på hur de professionella väljer att
tolka och tillämpa.
Det har ju faktiskt hänt att vi har uteslutit några patienter i nutid. Då är
det ju att man uteblivit från behandling i mer än sju dagar. Så det har vi
gjort, men då har det varit en sorts sammanvägd bedömning. Det har
också funnits patienter som uteblivit i sju dagar men ändå fått gå kvar i
behandling… men då har man av den samlade bilden kunnat avgöra om
patienten har tillräcklig med motivation eller om det helt enkelt inte är
fruktsamt att fortsätta med behandlingen just nu. (Sam)
Under senare år och speciellt med de nya riktlinjerna så pratar man
mycket om att regler måste finnas men de måste tillämpas på rätt sätt.
För vissa patienter kanske jag tillämpar reglerna på ett visst sätt och
med andra kan jag och bör jag ställa högre krav… jag kan ställa högre
krav på dom välfungerande och om de börjar sidomissbruka så kan jag
vara mycket tuffare. (Göran)
På Evas mottagning tillämpas tydligt uteslutningsregler utifrån Socialstyrelsens tidigare
föreskrifter, om än på lite olika sätt. Vi får uppfattningen att det i många fall handlar om
individuella bedömningar och den professionelles egen tolkning av individens situation.
Vi uppfattar också det som att Eva bortser lite från Socialstyrelsens nya föreskrifter och
följer sina egna åsikter och tankar ibland och gör egna tolkningar.
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Vid dålig följsamhet och upprepat sidomissbruk skriver vi ut folk…ja
menar du kan ju inte bara komma varannan dag och hämta och sen bara
utebli flera dagar, det är också dålig följsamhet…om inte individen
kommer på sju dagar skrivs de också ut direkt för de är också dålig
följsamhet… Jag vet att de släppt en del på uteslutningsreglerna…men
jag menar du kan ju inte ha ett pågående sidomissbruk och fortsätta
behandling. Det är ju också dålig följsamhet. (Eva)
Även fast Eva är medveten om att Socialstyrelsen släppt på uteslutningsreglerna och att
de inte längre gäller, hänvisar hon ändå till Socialstyrelsens tidigare föreskrifter när vi
pratar om det. Vi uppfattar att Eva helt medvetet bortser ifrån föreskrifter som styr
behandling i detta avseendet och agerar på ett sätt som skiljer sig väldigt mycket ifrån
de andra respondenterna vi tillfrågat.
(…)Är det sidomissbruk då kan vi hänvisa till dom att de här är
socialstyrelsens regler och det är det som gäller. Det kan vi hänvisa till
patienterna för är det ett upprepat sidomissbruk så åker de ut. (Eva)
Spärrtiden
I Socialstyrelsens tidigare föreskrifter har det funnits en spärrtid som har genererat i att
om en individ blir utskriven från behandling så får den inte söka in till behandling igen
förens efter tre månader. I Socialstyrelsens nuvarande föreskrifter är det så att spärrtiden
är borttagen, vilket betyder att när individen blir utskriven så ska den kunna söka in i
behandling direkt utan någon spärrtid. Vi kan se att uteslutningsreglerna och spärrtiden
har hört ihop lite då de respondenter som inte tillämpar uteslutningsregler inte heller
tillämpar spärrtiden inom verksamheterna. Respondenterna, Peter, Sam, Göran och
Kristina arbetar alla på mottagningar som inte längre tillämpar spärrtiden. Dessa fyra
respondenter tar också alla upp aspekten hur ödesdigert det varit för individen att
skrivas ut ur behandling och sedan vänta i tre månader på att få komma in igen.
Vi har skrivit ut personer men de är välkomna in i programmet igen… så
det genereras inte i någon spärrtid… utan individen kan sedan utredas in
i mottagningen igen ganska snart. (Sam)
De höll ju på att dö när de väntade på att få komma in igen. Och jag har
slitit mitt hår i frustration över detta. När de kommer hit och säger att
jag håller på att dö. Och det far man ju väldigt illa av som sjuksköterska
när man vet att man inte kan sätta igång behandlingen igen. (Kristina)
Vi kan däremot se att Eva som arbetar på en mottagning som fortfarande tydligt
tillämpar uteslutningsreglerna också tillämpar spärrtiden. Även här bortser hon ifrån
Socialstyrelsens nya föreskrifterna, där hon medvetet väljer att tillämpa de gamla
föreskrifterna då hon anser att de helt enkelt fungerar bättre.
Jag hade nog föredragit de här riktigt gamla reglerna. Jag ser ju
problemen nu när de släppt på reglerna så mycket… Jag vet att
spärrtiden har förändrats men äsch vi brukar säga tre månader…när du
har åkt ur behandling…då kan man söka om det om tre månader och
göra ett uppehåll så får läkarna göra en ny bedömning. (Eva)
Tre-månadersregeln
Tre-månadersregeln är en föreskrift som styr behandling idag, den innefattar att när
klienten skrivs in i behandling så ska den enligt Socialstyrelsens föreskrifter gå till
mottagningen och hämta sin medicin dagligen i tre månader. Respondenterna Kristina,
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Göran, Sam och Peter trycker på att de aldrig gör några avsteg ifrån denna föreskrift
utan att det är tre månader som gäller.
Patienterna får ju klart besked vad som gäller när de ska in i
programmet… så det är liksom det som gäller de första tre månaderna…
vi kan ju inte ändra på något som socialstyrelsen bestämt. (Peter)
När frågan sedan ställs igen så kommer det upp vissa faktorer som respondenterna anser
kan påverka tillämpningen av denna föreskrift ändå. Respondenterna Göran, Sam, Eva
och Peter beskriver hur de ibland släpper någon tidigare än de tre månaderna som
Socialstyrelsens föreskrifter säger. Då spelar faktorer in som helgdagar och
bussförbindelser. De beskriver också hur de ibland gör undantag och släpper någon
tidigare på grund av hur individens situation ser ut.
Vi har ju sett att det är vissa patienter, det är nästa mer skadligt för dem
att komma hit varenda dag och speciellt helgerna är ett större
riskmoment… jag brukar aldrig säga till patienterna att de ska komma
hit över helgen, inte till mina patienter… inte om de är välfungerande i
övrigt. (Peter)
I samråd med läkaren, beroende på situationen för patienten så kan vi
släppa lite där… de som jobbar dagligen och har familj… vi kan göra
det då för de som fungerar jättebra… jag kan väll tycka att det är väldigt
individuellt och en del behöver väldigt tätt, och med en del kan man
släppa på det tidigare. (Eva)
Respondenten Kristina gör skillnad på individen och ser till dennas individuella
situation när medicinen ska trappas ner. Där vissa inte behöver trappa ner
medicinuthämtningen sakta men säkert, utan kan gå direkt till veckohämtning.
(…)har en person ett jobb, som vi har en kille han skulle kunna få gå ner
till veckohämtning direkt efter dessa tre månaderna. Och fungerar inte
det och det blir rörigt…då är det bara att öka upp det igen…så då har
man en dialog. (Kristina)
Medicinhämtning
De olika verksamheterna har blandade tider när klienterna får komma och hämta sin
medicin, där vissa är lite mer flexibla och andra är mer strikta och kontrollerande.
Respondenterna Sam, Peter, och Kristina arbetar på mottagningar som delar ut medicin
från kl.7-12 där de har drop-in tider, efter dessa tider är bara klienter som har förbokade
tider välkomna. Göran arbetar på en mottagning där han har medicinutlämning mellan
kl.8.15–14, tid utöver det är utsatt för förbokade tider. Respondenten Eva har
medicinutlämning från kl.8 – 16. Respondenten Kristina beskriver hur medicinen är en
morgonmedicin och att den ska delas ut på morgonen utan undantag, för klientens bästa.
Det skulle vara få undantag om det hänt en olycka eller något liknande, då kan man göra
undantag och dela ut medicin efter kl.12.
Vi uppfattar att respondenten Eva valt att öppna upp så att klienterna kan komma när de
vill under dagen och hämta sin medicin. Hon anser att det är viktigt med en flexibilitet i
behandling och använder sig här av sitt handlingsutrymme.
Jag fick ändra lite på dom reglerna för vi kan inte ha en sådan regel där
dom måste komma innan 12. Eftersom att de reser och kanske bor långt
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härifrån. Vi kan inte ha det så, det går inte. Men dom måste vara här
innan 16 för då stänger vi. (Eva)
Respondenterna Sam, Göran och Peter berättar hur de kan vara flexibla ibland, de
beskriver de förbokade tiderna som en chans för de klienterna som kanske inte kan
hämta sin medicin på de vanliga förekommande tiderna. En flexibilitet i behandling
anser respondenterna vara viktigt för individen och hennes rehabilitering.
De bokade tiderna är ju för de som kanske inte kan komma på
förmiddagen och kanske för de som behöver lite mer tid och längre
samtal…vi försöker vara så flexibla som möjligt för att det ska passa
patienterna…om det är jättedåligt väder eller om någon missat bussen
då gör vi kanske undantag…men inte om vi ser att de sätter det i system
då finns det en gräns. (Sam)
Opioidberoende
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska nu personer med ett opioidberoende få möjlighet
att få LARO-behandling. Respondenterna Peter, Sam, Göran och Kristina ställer sig alla
positiva till att beroende av opioider nu också berättigas till LARO-behandling, och de
kan se det positiva med att det öppnar upp för en ny grupp av klienter i behandling.
Respondenterna kan däremot känna att den nya patientgruppen utmanar dem i deras
arbete. Vi uppfattar att respondenterna känner att de behöver hitta nya strategier i sitt
arbete, de då anser att de behöver arbeta på ett annat sätt med denna patientgrupp. Vi
tolkar det som att respondenterna saknar en tydligare beskrivning ifrån Socialstyrelsens
sida gällande hur de ska tillämpa denna föreskrift, då de känner att de inte har tydliga
direktiv i hur tillämpningen ska gå till.
.
En tydlig faktor som kom upp under vår resultatanalys var sidomissbruk, även om vi
egentligen inte ställde någon direkt fråga om det. Särskilt när vi ställde frågor om
opioidberoende och hur det nu också berättigas till behandling, men också kring
uteslutningsreglerna. Respondenterna Peter, Sam och Göran kan alla se ett problem som
uppstått med denna patientgrupp och pekar särskilt på det ökade sidomissbruket och
missbruket inom behandlingsformen.
Det har nog öppnat upp för många med en större mängd sidomissbruk,
kan vi väll säga. Så det kommer fler patienter än innan och det har vi ju
fått anpassa vår verksamhet efter också. (Sam)
Föreskrifterna har ju förändrats först var det 2007 sedan 2009… och de
blir ju snällare och snällare för varje gång… och det är väll bra på sitt
sätt. Men det gör ju det svårare att bedöma så risken finns ju att det
kommer in fel patienter som bara vill ha mediciner och skiter i det andra.
Eller att vi tar in fel patienter för… vi vill ju inte ha för stort
blandmissbruk och sidomissbruk utan de får vi ju jobba extra mycket
med. (Göran)
Respondent Göran tar upp aspekten där de på hans verksamhet inte började tillämpa
Socialstyrelsens nya föreskrifter och tog emot personer med ett opioidberoende, först i
årsskiftet på grund av att de hade för få resurser. Görans verksamhet fick vänta in
resurser innan de kände att de kunde börja tillämpa den föreskriften och ta in denna
patientgruppen i behandling.
Det tog ganska lång tid innan vi fick ta in dessa patienter. Formellt hade
vi ju inte fått uppdraget av politikerna. Uppdraget har ju funnits men vi
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hade inte fått några resurser. Så vi fick inte resurser först vid årsskiftet…
har vi fått ett utökat uppdrag så måste vi ju få fler resurser. (Göran)
Kristina tar upp en annan aspekt som hon anser sig vara problematisk med denna
föreskrift och det är hur det öppnat upp för smärtpatienter i behandling. Kristina känner
sig handfallen i hur hon ska hantera och behandla denna patientgrupp, och saknar
tydligare direktiv ifrån Socialstyrelsens sida kring hur hon ska göra detta.
Jag kan se att gruppen smärtpatienter har påverkat vår verksamhet. Vad
ställer man för krav för någon som har smärtproblematik i
sysselsättning?... vad gör vi med dom patienterna? Hur ska vi tänka?
Där är en riktig utmaning för oss, och vi har bara haft individuella fall
än så länge. Det spelar ingen roll hur mycket de får av subuxonen de har
fortfarande ont ändå. Eller har de ont? Vi jobbar med missbruksdoser
och inte smärtdoser. Där har vi en utmaning. (Kristina)
Psykosocial behandling
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska LARO-behandling bestå av läkemedel som utgör
narkotika, men även psykosocial behandling som ska ges på verksamheten eller i
samarbete med kommunen, annan vårdenhet eller en annan vårdgivare.
Vi uppfattar att majoriteten av respondenterna har svårt att ge några klara svar när vi
ställer frågan om vad deras verksamhet erbjuder för psykosocial behandling.
Respondenterna Eva, Peter, Sam och Göran ger skilda svar när de får frågan om vad
deras mottagning erbjuder för psykosocial behandling. De presenterar alla olika
behandlingsmetoder och insatser som ges inom mottagningarna. De olika
verksamheterna erbjuder skilda insatser. Gruppbehandlingar, återfallsprevention, CSbehandling, psykoterapi, motiverande samtal, CRA, KBT-baserade program, sömn &
ångestskola och ADHD skola. De kan ha kuratorer, psykologer, besök ifrån
sjukhuspräst någon gång i månaden, barnmorska kan komma till mottagningen och
likaså arbetsförmedlingen.
Många gånger uppfattar vi det som att psykosociala insatser inte ges till alla klienter
som går och får LARO-behandling. Individer med en bra och ordnad social situation
anses inte ofta ha ett behov av psykosociala insatser. Respondent Peter, Eva och
Kristina ställer alla frågan vad som menas med psykosocial behandling och vet inte
riktigt vad de ska placera under den rubriken.
De är ju väldigt individuellt. En del som får LARO har ju en ganska
ordnad situation. De har arbete, familj och de bitarna sådär va så där
behövs inte så mycket. (Eva)
De flesta faller inom ramen för kontaktmannaskap och stödsamtal. Det
är relativt få som får psykosocial behandling här på mottagningen. Det
är långt ifrån alla…har inte patienten något behov av det… då kan det
bli att det sträcker sig till medicinering och stödsamtal så att säga. När
andra patienter har mer behov och mer riktade insatser… det är väldigt
olika för varje patient. (Sam)
Respondent Kristinas svar skiljer sig ifrån de andras då hon anser att hennes mottagning
inte erbjuder någon psykosocial behandling alls. Detta uppfattar vi handlar om hur hon
definierar psykosocial behandling. Hon anser att hon ger behandling i form av mindre
samtal och mindre stöd när någon vill prata. Strukturerade samtal i återfallsprevention
eller CRA är inte någon hon anser sig tillämpa.
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Det beror på hur man definierar psykosocial behandling och det är väl
det som är kärnfrågan i detta. Egentligen skulle jag vilja dra det så långt
att vi egentligen inte erbjuder någon psykosocial behandling utan det är
Socialtjänsten som gör det. (Kristina)
Samtliga respondenter trycker på att kommunen har ett ansvar i att psykosocial
behandling ges. Att respondenterna på sin mottagning har ansvar för det medicinska
men kanske inte alltid har kompetensen inom psykosocial behandling. Det är
kommunerna som har den största utbudet av psykosociala insatser och de krävs
samverkan med kommunen för att de professionella ska kunna leva upp till
Socialstyrelsens föreskrifter. Samtliga respondenter anser att psykosociala insatser är en
viktig beståndsdel inom behandlingsformen, men att de på sina mottagningar kan sakna
lite mer direktiv och klarhet i Socialstyrelsens föreskrifter gällande vad behandlingen
ska innehålla.
Det gäller att ställa krav på kommunen… vi delar ju på
huvudmannaskapet och vi sköter det medicinska och de sköter ju det
andra, annars funkar det inte… de kan ju inte bara skicka hit patienterna
och låtsas som det regnar… på hemmaplan finns försörjningen,
bostäder, stöd i boende… sådana saker måste kommunen fixa. (Göran)
Man pratar om psykosocial behandling och liksom vad är det? Risken
finns ju att mottagningar kör på en lägstanivå gällande psykosocial
behandling och bara träffas öga mot öga och det blir ingen behandling i
det avseendet. (Sam)
Samverkan
Respondenten Peter känner sig ganska maktlös när kommunen tar beslut kring
behandling. Han anser att beslut kring behandling skulle ligga på sjukhuset istället, då
landstinget sitter på bättre kunskap och insikt kring denna patientgrupp. Vi uppfattar att
Peter känner sig maktlös just för att han anser att vissa kommuner är väldigt långsamma
med att ta beslut, vilket vi uppfattar bygger på en känsla kring att kommunen ofta inte
har rätt erfarenhet kring att ta sådana beslut.
(…)jag tycker att det skiljer sig ganska mycket mellan kommunerna va…
många gånger ska det gå oerhört lång tid innan man överhuvudtaget tar
beslut här i stan… jag kan tycka att det är ett helvete rent ut sagt att det
är kommunen som tar beslut kring behandling. Jag tycker att det borde
ligga på sjukhuset. För vi ser hur illa vederbörande far. Vi vill ha in dem
på behandling eller avgiftning och sen så händer det liksom ingenting...
Om beslutet hade legat på sjukvården så hade det underlättat vårt jobb
betydligt kan jag säga. (Peter)
Respondenterna Sam och Kristina tar upp problematiken kring samverkan mellan de
olika kommunerna, hur det fungerar olika bra beroende vilken kommun det gäller. Vi
tolkar det som att respondenterna vill att Socialstyrelsens föreskrifter tydligare ska peka
på vad kommunen har för ansvar gällande LARO-patienter. Respondenten Göran anser
att samarbetet med kommunen ser bra ut ibland men inom vissa aspekter mindre bra.
Det fungerar bra tycker jag, men det beror också på vilken kommun det
gäller och hur mycket resurser de har i den kommunen och sådär, det ser
ofta väldigt olika ut. (Sam)
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Jag tycker ändå att det finns ganska mycket resurser det gäller bara att
hitta dom. Och kommunen har ganska mycket att erbjuda… samverkan
med Socialtjänsten fungerar faktiskt ganska bra… men jag tycker att det
ska vara tydligare liksom vad kommunen ansvarar för. (Göran)
Vårdplan
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska det finnas en individuell vårdplan för varje
patient som ordineras LARO, vilken läkaren ska ha ansvar över och som upprättas i
samråd med patienten. Läkaren ska också ansvara för att vårdplanen följs upp minst en
gång om året och omprövas i samråd med patienten. Vi uppfattar att samtliga
respondenter i högsta grad har ett stort handlingsutrymme gällande upprättandet av
vårdplanen tillsammans med klienten, och att detta i stor grad sker utan läkarens
inblandning. Respondenten Peter och Sam nämner att läkaren har ansvar för de slutliga
övergripande besluten och att vårdplanen kan skrivas i samråd med läkaren ibland, men
inte alltid.
Jag tänker att det är oftast jag som skriver den. Ibland i samråd med
läkaren. Men eftersom att det är jag som träffar patienten mest så är det
oftast jag som stolpar upp den helt enkelt… egentligen är det läkaren
som ska stå och rikta hela vårdplanen, men i praktiken så är det ju mer
kontaktpersonerna som är klart vägledande i de här. (Sam)
Det är ju jag som är ansvarig för att vårdplanen upprättas även fast det
står att läkaren gör det. Du vet väll hur det fungerar i praktiken? Det är
ju jag som är skyldig att upprätta den. Det är jag som är skyldig att följa
upp den… ansvaret för vården ligger ju på läkaren men som ni säkert
förstår så träffar patienten inte läkaren så ofta. (Göran)
I Socialstyrelsens nya föreskrifter har kommunernas ansvar kring vårdplanen också
lättats upp. Vi uppfattar att respondenterna Eva och Göran kan känna att det ställs
mindre och mindre ansvar på kommunerna i Socialstyrelsens föreskrifter, gällande
uppförandet av vårdplanen. Respondenterna känner en viss osäkerhet kring vilka krav
de kan ställa på kommunerna, och anser att kommunen borde ha en stor del i
vårdplanen.
Innan var det strikta regler för att det ska finnas en vårdplan från
socialen innan man åker på behandling… de reglerna har det släppt
på… det kan jag se är negativt för jag tycker att det bör finnas en rejäl
vårdplan från soc… där det står utförligt vad soc ska göra och det ska
finnas något för patienterna, ett arbete eller sysselsättning, någonting
från deras sida va. (Eva)
Vi kan ju inte starta upp en behandling här om inte kommunen är med på
noterna, det är ju ett gemensamt åtagande. Vi sköter det rent medicinska
och psykiatriska men sen de här med boende och sysselsättning och olika
former av stöd och sådana saker det är ju kommunens ansvar, men detta
måste vi liksom fixa tillsammans. (Göran)
Vi tolkar det som att samtliga respondenterna känner att de kan påverka individens
behandling, och har mycket handlingsutrymme när det gäller detta. Vi uppfattar att
respondenterna kan bestämma ganska så mycket när det gäller innehållet i behandling.
Respondent Kristina trycker på faktorn att individen alltid är med när vårdplanen
upprättas, att det är viktigt att klienten känner en delaktighet i sin behandling.
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Det som jag kan tycka är så kul med detta jobb är att det handlar mycket
om mitt egna driv. Jag kan nog styra och ställa över en hel del
egentligen. Och naturligtvis i sådana saker som patienten hon vill. Så det
är ju frihet kan man säga. (Sam)
Jag är högst involverad i individens behandling. Skulle nästan vilja säga
att jag tar lite för mycket ansvar där jag önskar att läkaren också var lite
duktigare på att göra vårdplan. Så jag gör alla vårdplaner på mina
patienter…Vårdplanen upprättas alltid skulle jag vilja säga tillsammans
med patienten. (Kristina)

Sammanfattning av resultat
Majoriteten av respondenterna beskriver Socialstyrelsens föreskrifter som tolkningsbara
och aningens svåra att tillämpa, de kan se en svårighet i hur de ska arbeta och tillämpa
Socialstyrelsens föreskrifter i praktiken. Respondenterna hade många gånger föredragit
en större tydlighet i utformandet av Socialstyrelsens föreskrifter, där det blir mer tydligt
hur och vad de ska arbeta med, men också vem som har ansvar för vad. Eftersom
Socialstyrelsen lättat upp ganska rejält på föreskrifterna i jämförelse med innan skapar
detta ett större utrymme för den professionelle att göra tolkningar, och att använda sig
av sitt handlingsutrymme. Vi uppfattar det som att respondenterna ibland är osäkra på
sin arbetsuppgift och den stora tolkningsfrihet de nya föreskrifterna gett dem, och att
handlingsutrymmet ibland kan vara lite för stort. Vi kan se att det finns en skillnad i hur
respondenterna väljer att tolka och tillämpa föreskrifterna vilket bygger på olika
faktorer. Några respondenter pekar på att deras ledning sagt till dem att inte börja
tillämpa dem, en del trycker på att de behöver fler resurser för att kunna göra det.
När vi tittar tillbaka på Socialstyrelsens tidigare föreskrifter så förekommer det tillfällen
när våra respondenter berättar att de fortfarande tillämpar de gamla föreskrifterna. Detta
gäller de gamla uteslutningsreglerna och spärrtiden. Det förekommer också tillfällen
när de professionella väljer att ta avsteg ifrån de föreskrifter som finns idag gällande tremånadersregeln och psykosocial behandling. Vi bedömer att det görs avsteg från
föreskrifterna av olika anledningar. Vi uppfattar att en del respondenter ofrivilligt gör
avsteg ifrån Socialstyrelsens föreskrifter då det beror på faktorer som verksamheten och
samverkan, i andra fall kan det handla om medvetna avsteg av eget tyckande. I andra
fall tas avsteg när man anser att det hade varit mer skadligt att följa dessa utifrån
individens situation, och i andra fall görs avsteg för att Socialstyrelsens föreskrifter
säger att avsteg är tillåtna att göras om särskilda skäl finns till detta.
Respondenterna berättar att Socialstyrelsens nya föreskrifterna givit dem en större
möjlighet att ge individen bättre behandling. Detta eftersom att Socialstyrelsens
föreskrifter blivit lite öppnare och på så sätt anser respondenterna att de kan skapa en
allians med patienten, istället för att ha strikta föreskrifter de måste följa.
Respondenterna pekar också på aspekten med opioidreglen som gjort att fler nu får
tillgång till behandling. Den tolkningsfrihet som de nya föreskrifterna gett har öppnat
upp för den professionelle som fått en mycket större roll i vad individen får för
behandling, och handlingsutrymmet har blivit mycket större. Vårdplanen är ett lysande
exempel på hur verksamheter själva valt att lägga över detta ansvar på sjuksköterskorna,
när det står i föreskrifterna att detta ska tillämpas av läkare. Vi uppfattar att de
professionella har ett stort handlingsutrymme i arbetet med sina klienter. Där de får en
stor handlingsfrihet i upprättandet av vårdplanen och har en stor roll kring vad individen
får för behandling. Vidare har majoriteten av de professionella ett stort
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handlingsutrymme ifrån deras verksamheter där de har ett stort utrymme när det gäller
att tolka och tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter, vilket vi uppfattar påverkar vad
individen får för behandling i högsta grad.

Diskussion
Detta kapitel kommer bestå av en diskussion kring studiens metodval. Vidare följer en
diskussion kring studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och Michael
Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten. Avsnittet avslutas med slutsatser som kan dras av
studiens resultat, behandlingspedagogiska implikationer och vidare forskning.

Metoddiskussion
Vi valde att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod i denna studie främst för att
vi ansåg att denna metod var mest fördelaktig för att uppnå studiens syfte. Detta anser vi
passade bra då vi fick en djupare förståelse och möjligheten att förstå respondenternas
uppfattningar på ett djupare plan, vilket vi är ganska övertygade om att vi inte hade fått
med en kvantitativ forskningsmetod. Vi intervjuade fem olika sjuksköterskor på fyra
olika mottagningar i södra Sverige, och eftersom att detta gav oss ett flertal olika
perspektiv på undersökningsområdet anser vi att detta bidrog till att stärka studiens
trovärdighet. Särskilt när olika teman upprepades och styrktes av respondenterna.
Eftersom att vi hade en viss tidsram att hålla oss inom så fanns det inte tid för fler
intervjuer, men för att styrka studiens trovärdighet ytterligare hade det varit en fördel att
intervjua ännu fler sjuksköterskor. Vi anser att valet av fem respondenter var
fördelaktigt för att insamlat material skulle hinna bearbetas och sammanställas på ett
gynnsamt sätt.
Intervjuerna var av semi-strukturerad struktur vilket innebär att intervjufrågorna var
blandade med öppna och slutna frågor, och kunde följas upp med följdfrågor för att få
ett bra material. Respondenterna visade en stor entusiasm och intresse för studien och
därför behövdes inte följdfrågor användas ofta. När följdfrågor ställdes var det oftast för
att få fram den professionelles eget tyckande och tänkande inom ett ämne istället för
enbart hur verksamheten arbetade. Vid några tillfällen uppfattade respondenterna
frågorna på ett annat sätt än vad som avsågs, då omformulerade vi frågan så att
respondenten förstod hur vi menade. En intervju av semi-strukturerad struktur ansåg vi
gav studien mycket material med hög kvalitet. För att underlätta för respondenterna
gjordes alla intervjuer på respondentens arbetsplats. Vi ansåg att ett fysiskt möte som
skapar trygghet ofta leder till en bättre konversation och ett rikare material. Vi
uppfattade att studiens respondenter kände sig trygga att dela med sig om sina
erfarenheter och tyckande med oss. Vi två som utförde denna studie medverkade på alla
intervjuer, vilket var en självklarhet för oss så att vi båda två var insatta i studiens
material.
Transkriberingen av intervjuerna delades upp mellan oss undersökare, orsaken till att vi
inte gjorde detta tillsammans var för att det skulle vara omöjligt att göra det med tanke
på tidsramen för studien och det stora materialet våra intervjuer gett oss. Vi använde oss
av en tematisk analys vilket vi anser var en passande analysmetod för ett så stort
material, detta gjorde vi genom färgkodning efter utvalda teman. Under färgkodningen
upptäckte vi att många teman gick in i varandra, vilket gjorde att det blev väldigt
mycket pusslande. Tack vare att vi klippte ut det vi hade tematiserat efter färgkodningen
blev det inga större problem att hitta det som korsade flera områden. På detta sätt kunde
vi också urskilja likheter och skillnader på ett tydligt sätt. Faserna efter transkriberingen
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såsom analysen och bearbetningen av material gjorde vi tillsammans för att skapa ett
bra resultat.
Det var svårare än förväntat att hitta respondenter till studien. Vi tog kontakt med 14
verksamheter som arbetade med läkemedelsassisterad behandling och sökte efter
personal som arbetat inom verksamheten i minst två år. Majoriteten av gångerna kontakt
togs gjordes detta via telefon, mailkontakt skedde när det inte fanns något direktnummer
till verksamhet eller verksamhetschef samt om det fanns kontaktuppgifter som inte
stämde. IVO (2016)s lista av registrerade LARO-verksamheter underlättade sökandet en
hel del och vi kunde se att utan den hade många potentiella verksamheter missats.
Vårt urval var en stor anledning till att det var svårt att få tag på respondenter eftersom
att det visade sig att det inte var många som vi tillfrågade, som hade arbetat på
verksamheterna i över två år. Vi funderade en stund över att sänka vårt två-års krav,
men kom fram till att det var viktigt då vi inte ville sänka studiens kvalitet och reabilitet
när studiens syfte enbart kunde besvaras av respondenter som var erfarna och insatta i
arbetet. Vidare behövde respondenterna ha erfarenhet av både Socialstyrelsens gamla
och nya föreskrifter för att göra studien mer intressant. Det framkom under intervjuerna
att två av respondenternas verksamheter nyligen hade implementerat delar av
Socialstyrelsens nya föreskrifter, detta anser vi dock inte var något som påverkade det
slutliga resultatet då respondenterna var kunniga och väl insatta i ämnet. Flera
verksamheter tackande nej till medverkan på grund av tidsbrist. Det fanns även en grupp
verksamheter som lovade att ta kontakt med oss igen efter att den första kontakten
etablerats. Dessvärre så blev det inte så, även om vi tog kontakt med dom vid ännu ett
tillfälle och de lovade samma sak. Vi tog också kontakt med flera privata LAROmottagningar men där var det ingen som ville ställa upp på att medverka.
I ett tidigt skede så innefattade urvalet inte enbart sjuksköterskor utan även skötare och
kuratorer. Vi eftersökte personer som skulle passa in i begreppet gräsrotsbyråkrat. Från
en början kunde vi enbart få sjuksköterskor som ställde upp som respondenter. I
slutskedet av intervjufasen var en kurator villig att medverka i studien, men när alla
andra respondenter var sjuksköterskor så tackade vi nej. Detta för att vi ansåg att enbart
sjuksköterskor och samma yrkeskategori främjade reabiliteten i studien, och en intervju
med en kurator skulle göra att resultatet till slut skiljde sig för mycket.
Respondenterna för studien var mycket insatta och brann för ämnet vi ämnat undersöka.
Det var flera som uttryckte glädje över att någon ville studera LARO-verksamheter, och
tyckte att det var ett viktigt ämne som behövde studeras. Denna entusiasm återspeglade
sig även under intervjuerna där flera intervjuer drog ut på tiden mycket längre än vad
som var förväntat, och det var inte lätt för oss undersökare att styra upp intervjuerna när
respondenterna var så entusiastiska över att beskriva och berätta om deras verksamheter.
Materialet vi fick av våra respondenter var så mastigt och antagligen större än vad som
är önskvärt för en studie i denna storlek. Vi hade tidigare räknat med att intervjuerna
skulle ta 50-70 minuter, men de tog istället från 55-100 minuter. I efterhand inser vi att
vi borde ha proklamerat för respondenterna att de skulle ”försöka hålla sig till frågorna”.
Detta kanske hade minskat materialet som skulle bearbetats, samtidigt som studien
kanske skulle ha gått miste om viktiga aspekter. Vi inser även att vi hade kunnat rikta
intervjuguiden ännu mer och på det sättet avgränsat studien, vilket också hade kunnat
minskat vårt resultat. På grund av att materialet var så stort och att vissa intervjuer kom
i ett väldigt sent skede i studiens tidsram så fanns det ingen tid med en
respondentvalidering. Vi är införstådda med att detta sänker kvalitetskriteriet för studien
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men vi fann ingen reell möjlighet att göra detta. Ingen av respondenterna efterfrågade en
responsvalidering, istället så var de mer intresserade av att få den slutliga studien
skickad till dem.

Resultatdiskussion
Lipsky (2010) beskriver gräsrotsbyråkratens ständiga vägning mellan att bemöta
klientens behov och samtidigt förhålla sig till byråkratiska föreskrifter, en företeelse
som också går att se hos studiens respondenter. Respondenterna är medvetna om att
varje bedömning som görs utifrån klientens behov och att de insatser som ges till
klienten, måste passa in i vad Socialstyrelsens föreskrifter säger. Den professionelle har
också parallellt ett ansvar att ge klienten den vård hon är berättigad, vilket kan skapa en
problematik för den professionelle då hon rycks mellan organisatoriska föreskrifter och
klientens behov.
Enligt Lipsky (2010) har gräsrotsbyråkraten mycket handlingsutrymme, vilket vi också
kan se hos respondenterna. Respondenterna berättar att de har ett stort
handlingsutrymme och ett stort inflytande, vilket i många fall resulterar i att den
professionelle bedömer vad klienten ska få för vård och vilka insatser som ska ges. En
av studiens respondenter uttrycker hur oroväckande det kan vara med det stora
handlingsutrymmet, med tanke på vilken inverkan de professionellas tolkningar och
bedömningar har på vilken behandling individen får. Billquist (1999) menar att de
insatser en klient ges baseras på föreskrifter som styr behandling, men också grundas på
erfarenheter av den specifika patientgruppen och hur den professionelles personliga
preferenser ser ut. Det är kanske inte så konstigt att en av studiens respondent anser att
det är oroväckande hur stor inverkan de professionella har på klientens behandling.
Detta gäller framförallt nu när Socialstyrelsens föreskrifter har lättats upp och lämnat
mycket mer handlingsutrymme till både de professionella och de verksamheter som
erbjuder LARO-behandling. Lipsky (2010) menar att handlingsutrymmet är en central
del i gräsrotsbyråkratens arbete, detta för att gräsrotsbyråkraten ska kunna göra
individuella bedömningar av klienters behov av insatser. Att Socialstyrelsens
föreskrifter har lättats upp ansåg majoriteten av respondenterna var något positivt, de
menade att det underlättat deras arbete och gjort så att klienter fått bättre behandling.
Richert och Johnson (2015) menar att den individuella bedömningen av varje klient
behövde förbättras i de tidigare föreskrifterna, vilket nog är en bidragande faktor till att
Socialtjänstens föreskrifter lättats upp.
Enligt Lipsky (2010) styrs gräsrotsbyråkraten många gånger av hur mycket
handlingsutrymme föreskrifterna tillåter. För studiens respondenter är utmaningen inte
att klientens behov krockar med Socialstyrelsens föreskrifter, utan att föreskrifterna som
finns idag lämnar så pass mycket handlingsutrymme som kan skapa en osäkerhet hos
den professionelle i hur hon ska arbeta inom vissa områden. Lipsky (2010) berättar att
gräsrotsbyråkraten inte enbart känner sig styrd av föreskrifter utan att föreskrifter också
kan skapa en trygghet. Petersson (2013) menar att Socialstyrelsens föreskrifter är en
kontrollåtgärd men samtidigt fungerar som en trygghet för den professionelle, detta
genom att den professionelle kan hänvisa till fasta föreskrifter när de tar ett beslut.
Studiens respondenter har i många fall så mycket handlingsutrymme att de måste hitta
egna regler eller förlita sig på verksamhetens interna regler för att hitta en trygghet i
byråkratin. Även om verksamheterna arbetar med samma sorts behandling kan vi se att
det finns skillnader i hur behandlingen utförs av de professionella, hur detta skapar
interna regler inom verksamheten. Utifrån resultatet kan det tolkas som att det saknas en
nationell enstämmighet om utformningen av LARO-behandling. Detta kan vara en
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betydande faktor som kan begränsa handlingsutrymmet för den professionelle, för även
om handlingsutrymmet ges i förhållande till Socialstyrelsens föreskrifter så kan andra
närbelägna faktorer såsom hur verksamheten är organiserad, hur samarbetet ser ut med
kommunen och vilka resurser som finns styra vilken behandling som ges.
Uteslutningsregeln är en regel som varit väldigt tydlig och kontrollerad i
Socialstyrelsens tidigare föreskrifter, som idag är helt borttagen. Vi kunde se att
respondenterna tillämpade uteslutningsregler lite olika, vissa följde Socialstyrelsens
nuvarande föreskrifter och uteslöt enbart någon om det förelåg medicinska skäl för detta
eller om situationer med hot och våld skulle uppstå. En respondent uteslöt klienter som
uppvisade dålig följsamhet i behandling eller vid upprepat sidomissbruk, vilket är
tillämpning av regler som styrt behandling utifrån Socialstyrelsens förra föreskrifter.
Inom vissa områden lever Socialstyrelsens gamla föreskrifter fortfarande kvar, vilket
kanske inte är så besynnerligt då det inom de gamla föreskrifterna fanns en tydligare
beskrivning kring vissa områden gällande hur de professionella skulle arbeta och vilka
krav klienten hade på sig för att få tillgång till behandling. Nu när regler som till
exempel uteslutningsregler är borttagna ifrån Socialstyrelsens föreskrifter lämnas
bedömningar över, i en högre grad till den professionelle och verksamheten. Det är
enligt respondenterna självklart inte enbart negativt och majoriteten kan se att
Socialstyrelsens nya föreskrifter är överhängande positiva. Flera respondenter menar att
de nya föreskrifterna har gett dem större möjligheter till att ge klienterna bättre
behandling, och uppfattar att de lättare kan skapa en behandlingsallians med klienten
och kan individuellanpassa behandlingen utan att föreskrifter förhindrar detta. De
professionella uppfattar att de fått ett större handlingsutrymme med Socialstyrelsens
nya föreskrifter, samtidigt känner de att de har förlorat tryggheten och tydligheten som
kommer med tydliga kontrollerade föreskrifter. Lipsky (2010) menar att med
handlingsutrymme så tillkommer det mycket ansvar, vilket kan vara en stressfaktor för
gräsrotsbyråkraten.
Respondenter berättar att Socialstyrelsens föreskrifter skapar ett för stort
tolkningsutrymme inom vissa områden, vilket gör att de professionella ibland känner att
de får för stort ansvar och inte vet hur de ska agera. Vilket kan ha sin grund i att interna
regler och rutiner har tagit över den byråkratiska säkerheten i arbetet på respondenternas
verksamheter. Tre-månaders regeln är ett bra exempel på en av Socialstyrelsens
nuvarande föreskrifter där respondenterna gav skilda svar på när klienten kunde hämta
sin medicin. Där respondenterna kunde se omständigheter som gjorde att de böjde på
denna regel. En respondent hade bestämda regler kring när medicin kunde hämtas, där
det krävdes särskilda omständigheter för att kringgå detta vilket också är tillåtet enligt
Socialstyrelsens föreskrifter. En annan respondent hade ganska flexibla regler över
medicinhämtning, där avsteg togs ifrån regeln genom att ge en extra dos om klienten
inte hade möjlighet att komma dagen efter på grund av ett möte eller yttre
omständigheter. De interna föreskrifterna som fanns i verksamheten gällande tremånaders regeln var lika självklara för respondenterna som Socialstyrelsens föreskrifter.
Tre-månaders regeln berör den professionelle indirekt då den minskar den
professionelles handlingsutrymme, men först och främst är det en byråkratisk
kontrollåtgärd för klienten. Billqvist (1999) menar att dessa kontrollregler sätts för att
klienten ska kunna uppvisa att hon har rätt att få tillgång till de insatser som
verksamheten erbjuder. Genom att disciplineras till dessa regler så uppvisar klienten
följsamhet och en legitim rätt till att få insatser. Johansson (2007) säger att när den
professionelle gör bedömningen om klienterna har rätt till insatser görs det enklast
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genom att sätta upp byråkratiska krav som visar om klienten är följsam i behandlingen.
Dessa regler kanske inte sätts för att göra behandlingen bättre utan för att sortera ut
vilka som ska ha rätt till behandling. Byråkratin utför bedömningen så att den
professionelle slipper att göra det. Ekendahl (2011b) menar att 3-månaders regeln också
kan vara bra för klientens behandling. Då motivationen kan vara som störst när klienten
är på mottagningen och får sin medicin, för då finns det tid och ork att ta tag i sin
förändring. Några respondenter kan se vilken pedagogisk process det kan vara för
klienten att komma till mottagningen varje dag. Patienten har något att göra varje dag
och kan komma in i nya rutiner, samtidigt som att det skapar en möjlighet för den
professionelle att skapa en allians med klienten och bygga upp en tillit.
Socialstyrelsens nya föreskrifter har dragit ner den byråkratiska sorteringen genom att ta
bort uteslutningsregeln och spärrtiden, samtidigt har de öppnat upp för en helt ny
patientgrupp. Nu berättigas även de personer som har ett opioidberoende till LARObehandling. Majoriteten av studiens respondenter ansåg att denna nya patientgrupp har
rätt till att få LARO-behandling, att man inte ska göra skillnad på opiater och opioider
då det inte finns någon skillnad mellan preparaten gällande förmågan att aktivera
receptorer och framkalla beroende. Flera av respondenterna uttryckte däremot att det var
utmanade att arbeta med denna nya patientgrupp då de kunde se att det fanns andra
behov, till exempel med smärtproblematik som krävde att de professionella och
verksamheten fick bemöta nya problem. Socialstyrelsen släppte alltså med de nya
föreskrifterna på den tidigare byråkratiska sorteringen gällande vem som har rätt till
behandlingen och öppnade upp för en ny grupp i behandling. Detta utan att instruera i
hur denna nya föreskrift skulle tillämpas och hur de professionella och verksamheterna
ska arbeta, eller förhålla sig till denna nya patientgrupp. Handlingsutrymmet ställs här
på sin spets för även om beroende av opioider har samma effekt som ett opiatberoende,
skapar detta nya faktorer för de professionella genom hur man ska arbeta med denna
grupp. Samtidigt som de med opioidberoende fick tillgång till behandling i
Socialstyrelsens nya föreskrifter togs uteslutningsreglerna bort. Detta har inneburit att
klienter som tidigare blivit utskrivna på grund av upprepat sidomissbruk och
blandmissbruk nu får stanna kvar i behandlingen.
Bergen och While (2005) berättar att de professionella kan vara motvillig till nya
implementeringar då de kan känna att det krockar med deras värdegrund. De berättar
vidare hur de professionella ibland motvilligt måste acceptera nya föreskrifter. En
respondent ställer sig väldigt kritisk till att ta emot den nya patientgruppen med ett
opioidberoende som enligt henne ofta innefattar ett sidomissbruk och blandmissbruk.
Beslutet kring inskrivning ligger däremot inte på henne, vilket gör att hon ofta känner
sig maktlös gällande detta då det krockar med hennes syn på vilka som borde ges
behandling. Hennes syn på Socialstyrelsens nya föreskrifter kan påverka hur hon tolkar
och tillämpar denna föreskrift, vilket kan påverka hur klientens behandling blir.
Socialstyrelsen har med de nya föreskrifterna släppt på flera krav som tidigare funnits
på klienten och verksamheterna. Detta har gjort att nya patientgrupper har tillkommit
och en ny problematik har skapats som inte funnits innan. Verksamheterna och de
professionella har således fått förlita sig på egna interna regler för att kunna bemöta de
nya vårdbehoven. Respondenterna söker kontakt med kommunerna för att kunna
bemöta dessa klienters vårdbehov.
Samtliga respondenter menar att det finns brister i Socialstyrelsens föreskrifter
angående vilket ansvar kommunerna har i LARO-patienternas vård. Respondenterna
uttrycker en maktlöshet gällande samverkan med kommunen, då de uppfattar att
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kommunerna sitter på de största resurserna gällande att ge psykosocialt stöd till
klienterna men att samverkan fungerar olika bra beroende på vilken kommun det gäller.
Detta kan respondenterna se som en svårighet då landstinget och kommunen delar
huvudmannaskapet för personer med missbruksproblematik. Ekendahl (2011a, 2011b)
trycker på hur viktigt det är att psykosocial behandling ges till klienter inom LARO, och
pekar på att enbart behandling med läkemedel inte är tillräckligt för att individen ska få
en fullständig behandling. Flera av respondenterna menar att några kommuner kan
släppa på ansvaret för klientens behandling, när de blir inskrivna på LARO. Majoriteten
av respondenterna uttrycker att föreskrifterna skulle behöva vara tydligare gällande
kommunernas ansvar att tillgodose psykosociala insatser.
Ekendahl (2011b) berättar att behandling är mer än bara medicinering, omvårdnad och
socialt stöd och kräver mer genomgripande insatser. Majoriteten av respondenterna
hade svårt att identifiera psykosociala insatser och vad detta innebar i praktiken.
Respondenterna uttryckte att psykosociala insatser var viktigt för individens behandling,
och räknade upp flera insatser som de ansåg stämde in i kategorin och som deras
verksamhet erbjöd. Några respondenter uttryckte att psykosociala insatser gavs, men
långt ifrån till alla. De klienter med en ordnad social situation ansågs då inte behöva
sådana insatser. En respondent uppgav att hennes verksamhet inte gav några
psykosociala insatser överhuvudtaget. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska
läkemedelassisterad behandling bestå av läkemedel som utgör narkotika kombinerat
med psykosociala insatser, om det inte kan ges på mottagningen så ska det ges på annan
vårdenhet. Detta är en tydligt utformad föreskrift som några av respondenterna inte
följer. De gör en egen tolkning och menar att alla klienter inte behöver psykosociala
insatser. Vi anser att detta kan vara aningens motsägelsefullt när respondenterna tydligt
efterfrågar tydligare föreskrifter, men ändå gör avsteg ifrån en föreskrift som
Socialstyrelsen tydligt beskriver. Respondenterna pekar på faktorer som samverkan med
olika kommuner, men också vad verksamheten kan erbjuda för psykosociala insatser
som en bidragande faktor till att denna föreskrift är svår att tillämpa.
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska en läkare ansvara för att en vårdplan upprättas
för varje klient. Lipsky (2010) menar att det är gräsrotsbyråkraten som arbetar nära
klienten som har den bästa kunskapen, som kan göra den bästa bedömningen av
klientens behov. Vidare har gräsrotsbyråkraten tolkningsföreträde gällande klienten och
hennes behov. Utifrån Lipskys (2010) perspektiv kan det anses underligt att det är
läkaren som ansvarar för att en vårdplan ska upprättas. Samtliga respondenter berättar
att de har det överhängande ansvaret över att vårdplanen upprättas och följs upp.
Läkaren kan ibland fungera som en byråkratisk kontrollant istället enligt några
respondenter för att godkänna en vårdplan eller korrigera den. I enlighet med Lipsky
(2010) så är det en självklarhet att gräsrotsbyråkraten upprättar vårdplanen och har
största ansvar för detta. Med tanke på hur tydliga Socialstyrelsens föreskrifter är
gällande denna föreskrift, kan detta ses som ett avsteg från en av de mest tydligaste
föreskrifterna som finns inom LARO-behandling idag.

Slutsatser
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur de professionella på LAROmottagningar tolkar och tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende, och att undersöka hur detta
påverkar individens behandling. Vi upplever att syftet med studien har uppnåtts och att
frågeställningarna har besvarats. Studiens resultat visar att de professionella på de
undersökta LARO-mottagningarna kan anses som fullgoda gräsrotsbyråkrater. Detta då
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Socialstyrelsens föreskrifter i stor grad uppfattas som tolkningsbara och där de
professionella sitter på ett stort handlingsutrymme gällande att tolka och tillämpa
Socialstyrelsens föreskrifter.
Socialstyrelsens föreskrifter har lättats upp vilket gjort att fler klienter fått tillgång till
behandling. När gamla strikta kontrollerade föreskrifter som uteslutningsregler och
spärrtid togs bort kände respondenterna att detta gav dem en större möjlighet att skapa
en behandlingsallians med klienten. Istället för strikta föreskrifter som styr behandling
så har Socialstyrelsens nya föreskrifter givit de professionella en större möjlighet till att
ge individen en bättre behandling. Respondenterna uppfattar att de utifrån
Socialstyrelsens föreskrifter har stora möjligheter att forma sitt eget arbete och ta beslut
om hur klientens behandling ska se ut. I vissa fall ansåg respondenterna att
Socialstyrelsens föreskrifter som styr behandling är alldeles för tolkningsbara och att
handlingsutrymmet ibland kan bli lite för stort, vilket respondenterna uppfattade kunde
skapa en osäkerhet i hur de skulle arbeta och forma klientens behandling.
De professionella uppfattar att Socialstyrelsens föreskrifter är aningens svåra att tolka
och tillämpa. De kan se svårigheter med hur de ska arbeta med föreskrifterna i
praktiken, då det inte är särskilt tydligt hur de professionella ska tillämpa föreskrifterna
och gör då istället tolkningar. Även om alla LARO-mottagningar styrs av
Socialstyrelsens föreskrifter, kunde stora skillnader urskiljas gällande interna regler och
bestämmelser inom verksamheterna. Eftersom att Socialstyrelsens föreskrifter är så
tolkningsbara och inte går ner i detalj hur vården ska se ut så etablerar verksamheterna
istället egna regler och tolkningar. Dessa interna regler styr sedan de professionella som
ett komplement till Socialstyrelses föreskrifter.

Behandlingspedagogiska implikationer
När den professionelle har ett stort handlingsutrymme kan behandlingen lättare
individualiseras och den professionelle får en större möjlighet att skapa en arbetsallians
med klienten, vilket gör att behandlingen blir bättre anpassad efter klienten situation.
Det stora handlingsutrymmet och den stora tolkningsfrihet som Socialstyrelsens
föreskrifter ger kan också skapa en osäkerhet hos den professionelle och i hennes
arbetsuppgifter. Enligt Lipsky (2010) är det av stor betydelse för klientens behandling
hur de professionella tolkar och tillämpar föreskrifter. Vi kan se att det finns en stor
skillnad hos respondenterna och deras verksamheter gällande hur de väljer att tolka och
tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter. Vilket vi ser kan göra att klienten blir lidande i
den professionelles tolkning av Socialstyrelsens föreskrifter och vad LARO-behandling
ska bestå av. Utifrån ett behandlingspedagogiskt perspektiv anser vi att det är av stor
vikt att undersöka hur Socialstyrelsens föreskrifter tolkas och tillämpas i praktiken. Vi
kan med denna studie se att tolkning och tillämpning av Socialstyrelsens föreskrifter
som styr behandling inom LARO, har en stor påverkan på vilken vård klienten får vilket
vidare kan leda till betydande konsekvenser för individens rehabilitering.
Socialstyrelsen har med sina nya föreskrifter öppnat upp behandlingen och givit de
professionella fler möjligheter till att bedriva en god individanpassad vård. Detta är
något vi anser är väldigt positivt för individen och hennes situation, men det har också
skapat en osäkerhet i hur de professionella i vissa lägen ska tillämpa föreskrifterna
vilket också påverkar vilken vård individen får. Utmaningen ligger i att omsätta
Socialstyrelsens föreskrifter i praktiken på ett sätt som är förenligt i hela landet. Vi
anser att det utifrån ett behandlingspedagogiskt perspektiv är av stor vikt att
Socialstyrelsen med sina nya föreskrifter vägleder LARO-mottagningarna i hur
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föreskrifterna bör tillämpas. Detta så att det inte blir så stora skillnader i landet på
vården som LARO erbjuder, beroende på vilken mottagning behandling ges på och vem
den professionelle som ger vården är.

Vidare forskning
Studien har väckt olika tankar kring olika intressanta aspekter som vi tänker hade varit
vidare intressant att undersöka i andra studier.
Vårdvalet inom LARO har inneburit att det skapats fler möjligheter till behandling,
samtidigt som tillgängligheten har ökat i landet gällande mottagningar geografiskt sätt.
Klienten har nu själv en möjlighet att välja mellan mottagningar då det i många städer
finns flera mottagningar att välja mellan. Det hade varit av intresse att undersöka hur det
utökade vårdvalet påverkat individens behandling. Känner individen med det utökade
vårdvalet att de fått ett större brukarinflytande och en större chans till att känna sig
delaktig i sin behandling?
Utifrån studiens resultat kan vi se att det vidare varit av relevans att studera hur tolkning
och tillämpning av Socialstyrelsens föreskrifter skiljer sig emellan LARO-mottagningar,
beroende på hur verksamheterna är organiserade. LARO-verksamheter kan vara
organiserade som en egen specialisering med egna lokaler och personalresurser, ett
behandlingsalternativ inom landstingets specialiserade beroendevård, bedrivas vid
psykiatriska mottagningar eller privatiserade. Socialstyrelsen (2015b) har med sin
kartläggning gällande LARO-verksamheter kommit fram till att det saknas en nationell
samstämmighet om utformningen av behandlingen, då de organisatoriska men också
resursmässiga förutsättningarna varierar. Av hänsyn till detta funderar vi över om detta
påverkar vården som ges till individen beroende på vilken mottagning hon går till. Vi
fungerar över om det ges mer tid till relationsskapande vid mindre kliniker med mindre
klienter eller större mottagningar med mer personal? Hur är resurserna fördelade?
Påverkar detta individens behandling?
En av de studerade föreskrifterna i denna studie är psykosociala insatser inom LARO.
Vi har utifrån denna studie kunnat urskilja vissa faktorer som påverkar om psykosocial
behandling ges och vi har även funnit vissa brister i tillämpningen av denna föreskrift.
Det hade varit av intresse att undersöka de psykosociala insatserna som är en stor del i
LARO-behandling, samt att undersöka hur samverkan ser ut mellan kommuner och
LARO gällande psykosocial behandling. Detta särskilt när Socialstyrelsens föreskrifter
tydligt säger att psykosocial behandling ska ges, om inte på mottagningen så ska detta
ges på en annan vårdenhet. Detta tänker vi är ett område som är högst relevant att
undersöka för individen så att hon får den vård hon är berättigad, men också för den
professionelle så att den ges rätt redskap till att ge individen rätt vård utifrån
Socialstyrelsens föreskrifter.

36

37

Referenser
Bergen, A., While, A. (2005). 'Implementation deficit' and 'street-level bureaucracy':
policy, practice and change in the development of community nursing
issues. Health & Social Care In The Community, 13(1), 1-10. Hämtad
2017-01-28. Från:
http://web.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/detail/detail?vid=3&sid=9e
d5ec07-0deb-48a4-82bd96dbbb0c7358%40sessionmgr4007&hid=4204&bdata=JnNpdGU9ZWhvc
3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=106637539&db=c8h.
Billquist, L. (1999). Rummet, mötet och ritualerna. En studie av socialbyrån,
klientarbetet och klientskapet. Kompendiet AB: Göteborg.
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.
Cederlund, C., Berglund, S. (2015). Socialpedagogik. Pedagogiskt socialt arbete.
Stockholm: Liber.
Dellgran, P .(2015). Människobehandlande professioner. i Johansson, S., Höjer, S.,
Andersson, M., Bäck, Bergmark, Å., Blomberg, S., Dunér, A., Forkby, T.,
Grape, O., Hollertz, K., Håkan, J., Liljegren, A., Lindgren, L., Nordfeldt,
M., Ponnert, L., Sallnäs, M., Svensson, G., Svensson, K., Szücs, S.,
Wiklund, S. Människobehandlande organisationer : villkor för ledning,
styrning och professionellt välfärdsarbete. Stockholm: Natur Kultur
Akademisk.
Egidius, H. (2011). Etik och profession : i en tid av ökande privatisering och
myndighetskontroll. Stockholm: Natur Kultur Akademisk.
Ekendahl, M. (2011a). Socialtjänst och missbrukarvård: bot eller lindring? Hämtad:
2017-01-31. Från:
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/nsad.2011.28.issue-4/v10199011-0027-y/v10199-011-0027-y.xml.
Ekendahl, M. (2011b). 'The limits of legitimacy: Service providers' views on
maintenance treatment in Sweden'. Hämtad: 2016-12-12. Från:
http://web.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=d
d05f9d0-050d-4f08-a8181830f5cb15b7%40sessionmgr4008&vid=12&hid=4101.
EMCDDA. (2010). Harm reduction: evidence, impact and challenges. Luxemburg:
Europeiska unionens publikationsbyrå. Hämtad 2017-01-23. Från:
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_101257_EN_EMCD
DA-monograph10-harm%20reduction_final.pdf.
Forsmann, B. (1997). Forskningsetik. Lund: Studentlitteratur AB.
HSLF-FS 2016:1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende. Hämtad: 2016-1130 Från: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-2-3.

I

IVO. (2016). Vårdgivare som erbjuder LARO, 2016-12-15. Hämtad: 2017-01-04. Från:
http://www.ivo.se/tillstand-och-register/register/laro/.
Johansson, R. (2007). Vid byråkratins gränser: om handlingsfrihetens organisatoriska
begränsningar i klientrelaterat arbete. Lund: Arkiv.
Johnson, B. (2013). Med narkotikan som följeslagare. Femton texter till Bengt
Svensson. Vetenskap och beprövad erfarenhet eller ett blött finger i
luften? Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle.
Johnson, B. (2005). Metadon på liv och död. En bok om narkomanvård och
narkotikapolitik i Sverige. Lund: Studentlitteratur AB.
Johnson, B. (2003). Policyspridning som översättning. Den politiska översättningen av
metadonbehandling och husläkare i Sverige. Hämtad: 2017-01-02. Från:
https://lup.lub.lu.se/search/publication/21271.
Johnson, B., Svensson B., Åkesson, A. (2013). Reglerna för underhållsbehandling av
opiatberoende är godtyckliga och saknar stöd i forskningen. Hämtad:
2016-12-12. Från:
http://www.lakartidningen.se/OldWebArticlePdf/1/19291/LKT1308s420_
423.pdf.
KEFU Skåne. (2015). Delrapport 3: Vårdvalets och ersättningsmodellens effekter för
Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende. (LARO). Hämtad
2017-02-15. Från:
http://www.svenskabrukarforeningen.se/files/delrappport_3_laro.pdf
Kvale, S., Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:
Studentlitteratur AB.
Lipsky, M. (2010). Street level bureaucracy. New York: Russell Sage.
Monwell, B., Johnson, B., Gerdner, A. (2015). Opiater eller opioider? Dags att städa
mellan begreppen. Läkartidningen Nr 43. Hämtad: 2017-01-28. Från:
http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2015/10/Opiater-elleropioider-Dags-att-stada-bland-begreppen/.
Petersson, F. (2013). KONTROLL av BEROENDE, Substitutionsbehandling logik,
praktik och semantik. Malmö: Ègalite.
Pettersson, U. (red.) (2013). Etik och socialtjänst: om förutsättningarna för det sociala
arbetets etik. Malmö: Gleerup.
Richert, T. (2014). Överdosprevention bör utgå ifrån ett brukarperspektiv Hämtad:
2017-02-13. Från:
http://www.can.se/globalassets/aon/2015/2/overdosprevention-bor-utgaifran-ett-brukarperspektiv.pdf.
Richert, T., Johnson, B. (2015). Long-term self-treatment with methadone or
buprenorphine as a response to barriers to opioid substitution treatment:
the case of Sweden. Harm Reduction Journal, 12(1), 1-14.

II

Rieckmann, T., Kovas, A., McFarland, B., Abraham, A. (2011). A multi-level analysis
of counselor attitudes toward the use of buprenorphine in substance abuse
treatment. Hämtad: 2016-12-12. Från:
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S074054721
1001097.
Rokensen,O., Hansen, P. (2007). Bära eller brista, kommunikation och relationer i
arbetet med människor. Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Socialstyrelsen. (2015a). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och
beroende. Stöd för styrning och ledning. Hämtad: 2017-01-10. Från:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-4-2.
Socialstyrelsen. (2015b). Kartläggning av verksamheter som bedriver
läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Hämtad: 2017-01-23.
Från: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-3-36.
Socialstyrelsen. (2015c). Förskrivning av buprenorfin och metadon vid
beroendetillstånd. Hämtad: 2017-01-23. Från:
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-3-38.
SOSFS 2009:27. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Hämtad: 2016-11-30.
Från: http://www.svenskabrukarforeningen.se/node/7204.
SOU 2011:35. Missbruksutredningen: Bättre insatser vid missbruk och beroende.
Hämtad 2016-11-30. Från: regeringen.se/rattsdokument/statens-offentligautredningar/2011/04/sou-201135/.
Strike, C., Rufo, C. (2010). Embarrassing, degrading, or beneficial: Patient and staff
perspectives on urine drug testing in methadone maintenance treatment.
Hämtad: 2016-12-12. Från:
http://resolver.ebscohost.com.proxy.lnu.se/openurl?sid=EBSCO%3aedb&
genre=article&issn=14659891&ISBN=&volume=15&issue=5&date=2010
1001&spage=303&pages=303312&title=Journal+of+Substance+Use&atitle=Embarrassing%2c+degradi
ng%2c+or+beneficial%3a+Patient+and+staff+perspectives+on+urine+dru
g+testing+in+methadone+maintenance+treatment.&aulast=Strike%2c+Ca
rol&id=DOI%3a10.3109%2f14659890903431603&site=ftf-live.
Svensson, B. (2012). Narkotikapolitik och narkotikadebatt. Lund: Studentlitteratur AB.
Svensson, B. (2005). Heroin-missbruk. Lund: Studentlitteratur AB.
Svensson, K,. Johnsson, E., Laanemets, L. (2014). Handlingsutrymme. Utmaningar i
socialt arbete. Natur & kultur: Stockholm.
Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber AB.
Valentine, K. (2009). Evidence, values and drug treatment policy. Hämtad: 2016-12-12.
Från:
http://journals.sagepub.com.proxy.lnu.se/doi/abs/10.1177/0261018309105
179.

III

Bilagor
Missiv
Missiv till deltagare i studien
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss
av är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt
deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi
ser på dem.
Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens
syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är,
vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta
att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte
delta längre.
Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något
du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt
deltagande i studien.
Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det
är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter.
Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen
kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det
publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill.
Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För
oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är
just dem vi intresserar oss för.

----------------------------------------namn
----------------------------------------namn

IV

Informationsbrev
Hej (namn)!
Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som studerar Pedagogik ungdom och missbruksvård (180hp). Vi skriver en kandidatuppsats om hur de professionella på
LARO-mottagningar tolkar och tillämpar socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd,
samt hur detta påverkar behandling.
Vi sänder detta informationsbrev för att förtydliga våra önskemål efter vårt
telefonsamtal. Önskan är att intervjua 5-6 personer till studien, som arbetar på LAROmottagningar i södra Sverige. Målet är att intervjua personal (skötare, sjuksköterskor,
socionomer, behandlare) som har en nära och kontinuerlig kontakt med vårdtagare, och
som har arbetat inom verksamheten i minst två år.
Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan avbrytas närsomhelst. Alla deltagare
kommer att avidentifieras och vårt material kommer att behandlas konfidentiellt. Vi vill
gärna spela in intervjun då det underlättar för oss i det kommande skrivandet.
Inspelningsmaterialet kommer enbart vi och möjligtvis vår handledare ta del av.
Materialet kommer sedan att raderas. Intervjun kommer att vara semi-strukturerad med
en färdig intervjuguide som kommer utgöra en grund för intervjun. Det kan också
uppkomma andra frågor under intervjuns gång för att vi ska få en ökad förståelse.
Vi beräknar att intervjun kan ta cirka 50 - 70 minuter beroende på hur intervjun
utvecklar sig.
Tack på förhand
Sandra Andersson
070- 976 03 99
sa222wy@student.lnu.se

Ola Ingvarsson
070-355 71 58
oi222aj@student.lnu.se

Handledare: Paula Wahlgren
paula.wahlgren@lnu.se
Kursansvarig: Mats Anderberg
mats.anderberg@lnu.se

V

Intervjuguide
Bakgrund
Vad har du för utbildning?
Hur länge har du arbetat på denna verksamhet?
Har du erfarenheter av att arbeta med läkemedelsassisterad behandling sedan tidigare?
Uppdrag/arbete.
Vilka är dina arbetsuppgifter?
Känner du att du har tydliga arbetsuppgifter?
Förhålla sig till socialstyrelsens föreskrifter.
Finns det eventuella svårigheter i bedömningen huruvida man bör tillämpa
föreskrifterna?
Anser du att föreskrifterna är tolkningsbara?
Anser du att det saknas något i föreskrifterna? Är det något som behövs läggas till?
Eller tas bort?
Har du någon gång känt att föreskrifterna har hindrat dig till att ge individen rätt
behandling?
Psykosocial behandling
Erbjuds era klienter psykosocial behandling på denna verksamhet eller ges det någon
annanstans?
Vad erbjuder verksamheten för psykosocial behandling?
Uteslutningsreglerna
Tillämpar ni regler om uteslutning på er mottagning?
Hur använder ni er av det i sånna fall?
Spärrtiden
Hur skulle du säga att den borttagna spärrtiden har hjälpt eller stjälpt klienten i
behandling?
Opioidregeln
Hur ser du på att beroende av opioider numera berättigas till läkemedelsassisterad
behandling?
Har detta påverkat er verksamhet?
Vårdplan
Hur delaktig är du i arbetet med klientens vårdplan?
Kan du påverka individens behandling?

VI

Läkemedelsbehandling
Har ni speciella tidpunkter utsatta för när individen får komma och hämta sin medicin?
Hur tycker du att det fungerar för individen att hämta ut sin medicin?
Hur fungerar 3-månaders regeln? Fördelar/Nackdelar
Utgör 3-månaders regeln ett hinder för personens sociala rehabilitering eller fortsatta
motivation att hålla sig drogfri?
Organisation
Tycker du att verksamheten påverkats/förändrats sedan de nya föreskrifterna kom ut?
Hur ser ert samarbete ut med socialtjänsten?
Anser du att det finns någon skillnad på socialtjänstens krav hur ert arbete ska vara
kontra LARO-mottagningen du arbetar på?
Handlingsutrymme
Anser du dig ha mycket handlingsutrymme i arbetet med klienter?
Känner du att du kan sätta en personlig prägel på ditt arbete?
För att få en mer flytande och innehållsrik intervju har vi använt oss av följande
följdfrågor och frågeord: Vad tycker du om det? Hur tänker du då? Kan du utveckla
det?

VII

HSLF-FS 2016:1

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

